WELKOM bij het begin van dit nieuwe schooljaar in LENTEWEELDE!
Het belooft weer een fantastisch schooljaar te worden. De juffen zijn er helemaal klaar voor,
maar daar vertellen ze zelf meer over. Alle scholen van de groep Sint-Lodewijks volgen vanaf
3 september het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) van onze
onderwijskoepel. Zo verzekeren we de samenhang tussen alle leerjaren (kleuter en lager) en
wordt het gemakkelijker om klasoverstijgend te werken en te differentiëren. Door de Zill-bril
kijken leerkrachten naar de totale ontwikkeling van elk kind. Meer info vind je op onze
website (www.basisschoolzandstraat.be) in de rubriek agenda en kiosk.
Juf Sofie Coucke gaat dit jaar als zorgcoördinator aan de slag. Voor zorgvragen kun je steeds
bij haar terecht: zorg@basisschoolzandstraat.be.
Net als vorig jaar werkt juf Kristien niet op maandag. Ze wordt dan vervangen door juf Hanne
Verlinde. Juf Valérie werkt voltijds.
In het kader van ons gezondheidsbeleid laten we tussendoor alleen nog water in
herbruikbare flesjes toe. Op advies van de overheid schrappen we alle fruitsap. ’s Ochtends
is enkel fruit toegelaten. De koek is voor in de namiddag. Tijdens de middagpauze hebben de
kinderen die hun boterhammetjes meebrengen de keuze tussen melk, water of soep.
De deuren van Lenteweelde zwaaien al om 7u.30 open. Kinderen die na 17u.15 (12u.15 op
woensdag) blijven, worden door ons naar de opvang Kakelbont, Zandstraat 69 (op maandag-,
dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond) of Het Noordveld, Noordveldstraat 31 (op
woensdagmiddag) gebracht waar u hen tot 19 uur kunt afhalen.
Mag ik er op vraag van de buurt op aandringen om zeker niet voor poorten en opritten te
parkeren? Parkeren kan uiteraard waar toegelaten. Zet steeds de parkeerschijf als je kinderen
komt ophalen. De school ligt immers in de blauwe zone rond de stad Brugge.
In bijlage vindt u tal van documenten: de jaarkalender, inschrijfformulieren, wijzigingen
schoolreglement, ….

Wil alvast volgende data in uw agenda noteren:
-

Maandag 3 september, 8u.30: eerste schooldag
Dinsdag 11 september, 19 uur: infoavond in de kleuterklas van uw kind

Er is geen school op vrijdag 28 september (pedagogische studiedag voor de
leerkrachten) en maandag 1 oktober (vrije dag)
Foto’s, maandmenu, kalenders en nog veel meer vindt u terug op onze website:
www.basisschoolzandstraat.be. Je kunt ons doen en laten ook volgen op de Facebookpagina
van Lenteweelde (link via website)

