WELKOM bij het begin van dit nieuwe schooljaar in LENTEWEELDE!
Van harte welkom! Het belooft weer een fantastisch schooljaar te worden. De juffen zijn er helemaal
klaar voor, maar daar vertellen ze zelf later meer over. We hopen op een schooljaar zonder corona als
metgezel…. We starten dit schooljaar in code geel en dan gelden volgende maatregelen:
 Zieke kinderen mogen niet naar school komen. Wie ziek wordt op school, wordt in
quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk door de ouders opgehaald.
 Ouders zijn weer welkom op het schoolterrein
 We vragen om één rol huishoudpapier en papieren zakdoekjes mee te geven met uw kind.
Net als vorig jaar werkt juf Kristien niet op maandag. Ze wordt dan vervangen door Joke Vanroose. In
het kader van ons gezondheidsbeleid laten we tussendoor alleen nog water in herbruikbare flesjes
toe. Op advies van de overheid werd alle fruitsap geschrapt. ’s Ochtends is enkel fruit toegelaten.
Gedurende 30 woensdagen krijgen alle kleutertjes gratis een stuk fruit aangeboden (actie Oog voor
Lekkers van de Vlaamse overheid). 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. Onze kinderverzorgster Katarina verwelkomt
ze. Kinderen die na 17u.15 (12u.15 op woensdag) blijven, worden door de opvangjuf Cynthia naar
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 14 september, 19 uur: infoavond in de kleuterklas van uw kind
Dinsdag 22 september om 19u.45: eerste ouderraad. Die gaat door in de afdeling Zandstraat
(ingang via de gele poort Gistelse Steenweg 146 A)

Er is geen school op vrijdag 2 oktober (pedagogische studiedag voor de leerkrachten) en
maandag 5 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).

