
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De uitnodiging kreeg je reeds via de nieuwsbrief van 
je school. 
Wil je op zaterdag 10 november een toffe avond 
meemaken met de collega’s van de 3 scholen? 
Schrijf je dan snel in via het strookje op gimme. 
Het thema is “Home made” en jouw aandeel is 
slechts 20,- euro. Ook partners zijn welkom. 
De party gaat door in SBS De Vlieger, Hoogstraat 58 
en start om 19 uur. 
Overschrijven doe je op rek. BE73 0910 2136 2560 
met vermelding “vriendenkring + je naam”. 
 
 

Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 
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 Enkel voor de eigen klaswerking: 
GERICHTE foto’s (foto van 1 kind) zijn  
toegestaan (vb. voor aan de kapstokjes) 

 FB van een klas is niet meer toegestaan. 

 Website of FB van school of BLOG: enkel 
NIET GERICHTE foto’s publiceren.           
Niet gerichte foto’s zijn foto’s waar niet 
1 enkel kind duidelijk herkenbaar op 
staat. : vb. verjaardag foto’s enkel 
nemen met andere kinderen bij. 

 NOOIT familienamen vermelden! 
 

 

Wie ingeschreven is voor het gratis griepvaccin kan 
terecht op: 

 op donderdag 11 oktober van 15.15 u. tot 16.45 u. 
in Stedelijke Basisschool De Brug 

 op dinsdag 6 november van 12.30 u. tot 14.00 u. 
in Stedelijke Basisschool De Octopus 
 

 

 

Griepvaccins 

Woensdag 28 november is er opnieuw een pedagogische 
voormiddag met de 3 scholen samen. 
Kris Van den Branden komt spreken over zijn boek  
“onderwijs voor de 21ste eeuw”. 
Het programma en de juiste locatie worden nog 
meegedeeld in een nieuwsbrief van je school. 
 

Op 1 november herdenkt Roeselare de overledenen 
met een optocht vanaf het Polenplein naar de oude 
begraafplaats.  
Daar is een korte plechtigheid met bloemenhulde 
waaraan ook onze leerlingen meedoen. 
Wie wil deelnemen, verzamelt op  woensdag 1 
november tegen 10.40 uur op het Polenplein. 
 

Wie de cursus gemachtigd opzichter heeft gevolgd, 
mag het verkeer stil leggen om de leerlingen veilig te 
begeleiden.  
Wie deze opleiding van PZ RIHO nog niet heeft 
gevolgd, krijgt de kans om die op dinsdag 20 
november te volgen in SBS De Octopus (16.30u-
18.30u). Ben je een nieuwe leerkracht, hou dan deze 
datum vrij in jouw agenda. Er volgt zeker nog een 
uitnodiging. 
 


