
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

 

We hopen dat jullie allen hebben genoten van vele warme familiemomenten tijdens de voorbije 

kerstvakantie. Voor 2023 wensen we jullie allen een gezond, liefdevol jaar toe. Mag 2023 

wondermooi worden 😊. 

Bij nieuwjaar horen ook cadeautjes. In deze nieuwsbrief komt u er eentje tegen. Verder hebben we 

het over AXI-bonnen, aanpassing van de opvangprijzen, het programma voor januari, wijzigingen in 

het schoolteam,… en meer. Mogen we vragen de nieuwsbrief aandachtig door te nemen. 

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Maandag 9 januari: we verwelkomen instappertjes in Lenteweelde en in de Zandstraat.  

▪ Dinsdag 10 januari: 8.30u. - oudermoment in de Zandstraat met brugfiguur Hanne Rogiers 

▪ Dinsdag 17 januari: : 8.00u tot 8.30u - in-en uitfladderen voor ouders Lenteweelde (in de 

refter). Verder in de nieuwsbrief leest u hier meer over. 

▪ Woensdag 18 januari: start proefwerkenweek voor 4-5-6 

▪ Woensdag 25 januari: 8.00u tot 8.30u - in-en uitfladderen voor ouders Zandstraat (in de 

stille ruimte) 

▪ Vrijdag 27 januari: rapport voor L1-L2-L3 

▪ Maandag 30 januari: rapport voor L4-L5-L6 + oudercontact lager 

▪ Woensdag 1 februari: 8.00u tot 8.30u - in-en uitfladderen voor ouders Zandstraat (in de stille 

ruimte) 

▪ Vrijdag 3 februari: schoolvrije dag 

Data om te onthouden:  

▪ Vrijdag 17 februari 2023: Schooloptreden “Beeldig” in Lenteweelde (uitnodiging volgt snel) 

▪ Vrijdag 09 juni 2023: Kleuteroptreden in de Zandstraat. 

Alle info rond activiteiten, zwemlessen en andere kunt u raadplegen via de online schoolagenda: 

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/  

 

 

Het schoolteam onderging de voorbije vakantie enkele veranderingen. Hierbij een overzichtje: 

▪ Juf Giverny is terug na haar bevallingsverlof. Zij zal op maandag in de klas van juf Kristien 

staan (Lenteweelde), op dinsdag in de klas van juf Marlies en op donderdag in de klas 

van Juf Heleen.  

Op woensdag zal ze instaan voor extra zorg in het kleuter. 

PROGRAMMA JANUARI 

SCHOOLTEAM 

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/


▪ Juf Margot (die de voorbije maanden juf Giverny verving) komt vanaf nu enkel op 

vrijdag. Zij zal eveneens zorg bieden aan de kleuters waar nodig. 

▪ Juf Véronique (zorgjuf in het eerste en tweede leerjaar) koos er voor (op advies van de 

artsen) om niet langer full time te werken. Hierdoor zal ze niet meer actief zijn in de 

Zandstraat. Ze wordt vervangen door Céline Lanssens. Naast zorg zal juf Céline op 

donderdagnamiddag ook lesgeven aan het 3de leerjaar B.  

We wensen juf Véronique oprecht te danken voor haar engagement en de vrolijkheid 

die ze bracht. Juf Céline heten we hartelijk welkom en wensen we veel succes in haar 

onderwijscarrière. 

▪ Tot slot meegeven dat we gezien de grote instroom aan nieuwe kleuters alle mogelijke 

ondersteuningsmiddelen aanwenden om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Zo zal 

juf Florien de Baene op maandag- en donderdagvoormiddag extra ondersteuning  

bieden in de klas van juf Heleen. Daarnaast kunnen we ook rekenen op juf Katarina die 

als kinderverzorgster ook heel wat uren meehelpt in de eerste kleuterklassen. 

 

 

In ons nest is elk kind heel erg graag gezien. Dat weten jullie. Maar ook jullie, 

ouders en grootouders, verwelkomen we graag. Woensdag 25 januari en 

woensdag 1 februari maken we dit heel concreet in de Zandstraat, dinsdag 17 

januari in Lenteweelde. We starten vanaf 8 u. samen met het team, met ouders 

en grootouders in de stille ruimte (in Lenteweelde gaat dit door in de refter). We 

beginnen de dag met een babbeltje, een heerlijk kopje koffie én een koekje. 

Hartelijk welkom in de stille ruimte van 8 u. tot 8.30 u. om in- en uit te 

fladderen! De lichtjes zullen 'aan' zijn!  

  

 

We kunnen er niet om heen. Het leven wordt duurder. Binnen de vzw Paideia (Kakelbont) en vzw 
Sint-Lodewijks worden hierdoor ook de opvangtarieven geïndexeerd vanaf 1 januari 2023. De 
nieuwe tarieven van Kakelbont werden jullie in principe reeds bezorgd. De prijsaanpassing binnen de 
school beperkt zicht tot de opvangkost. Deze wordt per begonnen halfuur opgetrokken naar €1.  

  

 

De studie voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zal vanaf heden 10’ langer duren en dus 
eindigen om 17u15. Pas vanaf 17u15 worden zij die langer dienen te blijven aangemeld in Kakelbont. 
Op die manier sluiten de ‘begonnen half uren’ beter en correcter aan. 10’ langer studie wil niet 
zeggen dat de leerlingen meer huiswerk krijgen. De maatregel komt er enkel om bovenstaande 
prijsstijging correct te hanteren.  

De toezicht houdende leerkrachten van de studie vragen voorts of het mogelijk is om steeds een 
boek mee te geven met uw kind voor wanneer hij/zij klaar is met zijn huiswerk. 

 
 
 
 

STUDIE 

IN- EN UITFLADDEREN 

PRIJSSTIJGING OPVANG 



 

Samen met de stad Brugge werken we momenteel aan een schoolvervoersplan voor Lenteweelde. Er 

wordt gekeken welke maatregelen kunnen genomen worden om veiligheid rondom de school te 

optimaliseren. Vanuit het begeleidende bedrijf (Traject) wordt de vraag gesteld volgende enquête 

met jullie te delen: https://engage.maplix.com/nl/HWHFImwHqFMsje8q7gJ4 

Dank om als ouder je steentje bij te dragen en de enquête in te vullen voor 19 februari. 
 

 

Net voor de vakantie verzamelden we opnieuw “verloren voorwerpen”. Regelmatig worden deze 
opgehangen aan de kapstokken naast de refter of worden ze tentoongesteld. Groot blijft echter de 
verbazing dat er nog steeds heel wat kledij niet genaamtekend is en bijgevolg verloren gaat. Bij deze 
een warme oproep om dit toch te doen. 
 
 
 
 

Vorige maand lanceerden we onderstaande wedstrijd. Op heden kreeg de directeur geen enkele foto 
binnen. We wijzen naar niemand, wellicht zaten vele gezellig familiefeestjes hier voor iets tussen. De 
prijs ligt er evenwel nog steeds, de oproep blijft dezelfde: draag als gezin jullie steentje bij voor een 
propere schoolomgeving. Ga op stap in de buurt samen met uw zoon/dochter, familie en/of 
vrienden en help mee opruimen. Stuur per kind maximaal één leuke originele “opruimfoto” naar de 
directeur (directeur@basisschoolzandstraat.be) en win een fijne prijs!  
 
 
 

Het voorbije trimester was er heel wat actie op school: sport- en spel, naschools turnen, yoga,… . 

Ten laatste volgende week presenteren we het aanbod voor dit tweede trimester.  

Gezien ook de stad Brugge jeugdactiviteiten en sportieve events aanmoedigt wijzen we jullie graag 

op de jeugd AXI-bonnen en de sport AXI-bonnen waar elke Bruggeling recht op heeft. Meer weten 

over de werking van deze bonnen en waar je deze kan bekomen lezen jullie via volgende links: 

▪ Jeugd AXI-bonnen: https://www.brugge.be/jeugd-axi-bon  

▪ Sport AXI-bonnen: https://www.brugge.be/sport-axi-bon  

Je mag ook steeds brugfiguur Hanne Roegiers raadplegen:  

0487 55 97 78 of hanne.rogiers@brugge.be  

 

 

• Liefst 1223 mensen kwamen kijken naar Wondermooi? 

• We nog steeds uitkijken naar de levering van onze nieuwe fluohesjes (7/11 was gezegd…).  

We roepen jullie wel op nog steeds een fluojasje aan te (laten) trekken. Veilig gezien! 

• De week van de poëzie dit jaar loopt van 26 januari tot 1 februari? 

• We alle leerlingen héél veel succes toewensen met hun proefwerken! 

SPORT OP SCHOOL / NASCHOOLSEACTIVITEITEN / AXI-BONNEN 

WIST JE DAT ? 

SCHOOLVERVOERSPLAN LENTEWEELDE 

REMINDER: WIN EEN FIJNE PRIJS 

VERLOREN VOORWERPEN – GRAAG NAAMTEKENEN 
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