
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

 

De eerste maand van 2023 vloog voorbij. In de peuterklassen kwamen er nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes bij en gingen sommigen helemaal los tijdens het thema “disco”. De leerlingen van de 

lagere school gingen de proefwerken te lijf.  

De maand februari wordt vast en zeker ook een voltreffer. Met heel wat activiteiten voor groot en 

klein en een leuk carnavalsfeest wordt het genieten. In Lenteweelde hebben we daarbovenop 

schoolfeest! Tussendoor ontspannen we (allemaal) tijdens een weekje krokusvakantie.   

Zoals steeds vragen we de nieuwsbrief aandachtig te lezen. We zien de brief als een belangrijk 

communicatiemiddel. 

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Dinsdag 7 februari: 08.30u. - oudermoment in de Zandstraat met zorgcoördinator Sofie. 

▪ Vrijdag 10 februari: 14.00u. - toonmoment in de klassen van het eerste leerjaar 

▪ Dinsdag 14 februari: 18.30u – bedankingsreceptie voor alle helpende handen aan de 

schoolmusical 

▪ Woensdag 15 februari: carnaval in de kleuterafdeling. De kinderen mogen verkleed naar 

school komen. 

▪ Donderdag 16 februari: muzische namiddag voor de kinderen van de lagere school met als 

thema “Carnaval”. De lagere schoolkinderen mogen verkleed naar school komen die dag. 

▪ Vrijdag 17 februari: schoolfeest “Beeldig!” in wijkafdeling Lenteweelde. Optreden om 

15.00u. en om 16.15u. 

▪ Maandag 20 t.e.m. zondag 26 februari: krokusvakantie 

Data om te onthouden:  

▪ Maandag 6 maart 2023: oudercontact 6de leerjaar i.f.v. de overstap naar het middelbaar 

onderwijs. Daar zal ook de vernieuwde aanmeldingsprocedure voor het middelbaar 

onderwijs uitgelegd worden. Deze aanmeldingsperiode zal lopen van maandag 27 maart tot 

en met vrijdag 21 april 2023. We helpen het onthouden. 

▪ Vrijdag 9 juni 2023: kleuteroptreden in de Zandstraat. 

Alle info rond activiteiten, zwemlessen en andere kan je raadplegen via de online 

schoolagenda: https://basisschoolzandstraat.be/agenda/  

 

 

In het onderwijs is 1 februari een belangrijke datum naar leerlingenaantallen toe. Op basis van 

die aantallen worden immers de werkingsmiddelen berekend voor het volgende schooljaar. 

PROGRAMMA FEBRUARI 

MEE IN HET NEST - CIJFERS 1 FEBRUARI 2023 

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/


Allemaal samen zijn we in onze school met 331 leerlingen. Een lichte 

stijging ten opzichte van vorig jaar. We zien dit jaar ook een mooie groei in 

de peuterklassen van zowel de Zandstraat als van Lenteweelde. We zijn 

verheugd dat jullie mee in het nest stappen, talrijk aanwezig zijn op 

oudercontacten om op die manier de vorderingen van jullie kind op te 

volgen. Ook de enthousiaste en grote vertegenwoordiging van ouders in 

de ouderraad zorgt voor een fijn gevoel. Dank u wel. 

 

 

De aangroei van vele nieuwe kleuters vraagt enkele structurele wijzigingen in de Zandstraat. Zo 

zullen we na de krokusvakantie een aantal kinderen uit K1A laten doorschuiven naar K1C. De 

oudste kleuters uit de klas van juf Isabelle zullen op hun buurt doorschuiven naar het tweede 

kleuter. We zijn er als team van overtuigd dat we op die manier iedereen zo goed als mogelijk 

kunnen begeleiden en laten ontwikkelen. Concrete info wordt eerstdaags naar de 

desbetreffende ouders toegezonden. 

Is er binnen jullie gezin, familie, vriendenkring nog een nieuw vriendje/vriendinnetje die 

binnenkort zijn/haar schoolcarrière start? Mond aan mond reclame over hoe fijn, leerrijk en 

gezellig het hier is mag altijd 😊.  

 

 

• De middelbare scholen uit de scholengroep Sint-Lodewijk hun infodagen houden de 

komende weken. De data kan je hier vinden: https://scholengroepsint-lodewijkbrugge.be/  

• De enquête betreft het schoolvervoersplan in Lenteweelde nog lopend is. Ouders kunnen 

nog steeds hun feedback kwijt via: https://engage.maplix.com/nl/HWHFImwHqFMsje8q7gJ4 

• We in de maand maart opnieuw ons beste beentje zullen voorzetten om de acties van 

broederlijk delen te steunen. Met een solidariteitsontbijt op dinsdag 7 maart (anders dan 

anders dit jaar) en de traditionele koffiestop op vrijdag 17 maart om 15.00u. 

• Je kinderen die het thuis wat moeilijker hebben nog steeds kan steunen via het project 

“brooddoosnodig”? https://enchantevzw.be/brooddoosnodig/  

• We in tijden van mutsen meer meldingen krijgen van ‘luisjes’. Mogen we vragen jullie 

kinderen geregeld te controleren? 

• We enkele keileuke foto’s kregen van kinderen die meededen aan de wedstrijd van 

“Mooimakers”. Hun foto hieronder. Hun cadeautje zijn ze aan het verorberen 😊.  

WIST JE DAT ? 

ORGANISATIE KLEUTERAFDELING ZANDSTRAAT 
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