Basisschool Zandstraat
Zandstraat 69
8200 St.-Andries Brugge
050 31 63 22

WELKOM bij het begin van dit nieuwe schooljaar!
Van harte welkom! Het belooft weer een fantastisch schooljaar te worden. De meesters en
juffen zijn er helemaal klaar voor. En jullie wellicht ook?
Grote veranderingen zijn er dit schooljaar niet op til. Net als vorig jaar zetten we in op ons
gezondheidsbeleid. Op advies van de overheid werd alle fruitsap gebannen. ’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.
Op de kleuterspeelplaats kun je afscheid nemen vanuit de uitzwaaizone voor ouders. Ook
de ouders van de lagere school vragen we om na het belteken niet meer aan de rangen post
te vatten, zodat alle klassen snel, rustig en ordentelijk naar klas kunnen. ’s Middags vragen
we om uw kind te begeleiden tot op de juiste speelplaats en direct afscheid te nemen.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan, worden ten vroegste om 12u.45 terug op school
verwacht. Wie eerder komt, draagt logischerwijs mee in de opvangkost. In alle kleuterklassen
organiseren we op woensdagochtend een zachte landing, waarbij ouders welkom zijn in klas.
Mag ik er op vraag van de buurt op aandringen om zeker niet voor poorten en opritten te
parkeren? Parkeren kan uiteraard waar toegelaten. Neem het zekere voor het onzekere en zet
steeds de parkeerschijf als je kinderen komt ophalen. De school ligt immers in een blauwe
zone en voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen .
Wil ook alle materiaal van uw kind (turnkledij, jassen, zwemgerief, boekentas, ….)
naamtekenen, zodat we dit bij verlies vlug terug kunnen bezorgen. Dit schooljaar voorzien
we voor alle klassen lager tien zwembeurten op maandagnamiddag, gemiddeld om de drie
weken en twee recreatieve beurten in het subtropisch gedeelte van het zwembad. Het
zwemmen staat aangeduid op de kalender op onze website (www.basisschoolzandstraat.be).
Bij twijfel kunt u die gerust raadplegen.
Wil alvast volgende data in uw agenda noteren:
- Maandag 2 september, 8u.30: start eerste schooldag
- Vanaf maandag 9 september: start naschools sport en spel en start zwemlessen
- Dinsdag 10 september, 19 uur: infoavond in alle kleuterklassen
- Woensdagochtend 25 september: infovoormiddag eerste leerjaar met klasbezoek.
- Er is geen school op vrijdag 27 september (pedagogische studiedag voor de
leerkrachten) en maandag 30 september (vrije dag)
Alle kalenders, het menu en nog veel meer vindt u terug op onze website
www.basisschoolzandstraat.be.

