
NIEUWSBRIEF MAART 2023 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

 

Hopelijk genoten van een deugddoende krokusvakantie en klaar voor heel wat actie tijdens de 

maand maart! De paaseierenactie, het solidariteitsontbijt, de koffiestop, auteurslezingen, het 

lenteontbijt, eersteklasconcerten, films en meer.  

Bestel nog snel paaseitjes, kom langs en geniet mee in de warmste school.   

Met dank, vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

 

▪ Woensdag 1 maart: start van de jeugdboekenmaand met als thema “Geluk”. 

▪ Maandag 6 maart: oudercontact 6de leerjaar. 

▪ Maandag 6 maart: laatste kans om in te schrijven voor de paaseierenactie. 

▪ Dinsdag 7 maart: 08.30u. - koffiemoment met brugfiguur Hanne. 

▪ Dinsdag 7 maart: 09.00u. - solidariteitsontbijt samen met de leerlingen van het Noordveld. 

▪ Vrijdag 10 maart: “Bednet” – de kinderen mogen in pyjama naar school komen. 

▪ Vrijdag 10 maart: we denken aan juf Kathelijne die drie jaar geleden haar strijd verloor. 

▪ Vrijdag 17 maart: 15.00u. - koffiestop op de speelplaats t.v.v. Broederlijk Delen. 

▪ Zondag 26 maart: heerlijk lenteontbijt – een organisatie van onze enthousiaste ouderraad !  

▪ Maandag 27 maart: start aanmeldingsperiode middelbaar onderwijs (voor lln. 6de leerjaar). 

▪ Dinsdag 28 maart: selectief oudercontact. 

▪ Woensdag 29 maart: infovoormiddag 3de kleuter (richting eerste leerjaar) voor ouders 

Zandstraat én Lenteweelde 

▪ Donderdag 30 maart: van 15.30u. tot 16.15u. – afhaalmogelijkheid (1/2) zakjes paaseieren  

▪ Vrijdag 31 maart: groeirapport. 

▪ Vrijdag 31 maart: van 14.30u. tot 15.15u. – afhaalmogelijkheid (2/2) zakjes paaseieren  

▪ Maandag 03 t.e.m. zondag 16 april: een paasvakantie vol plezier en chocolade 😉. 

Data om te 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/  

 

 

Binnen het pedagogisch project van de school spreken we van “nestwarmte”. 

De kinderen ervaren die noodzakelijke warme, gedreven begeleiding op 

school via leerkrachten, begeleiders en vrijwilligers. Maar ook jullie als ouder 

helpen hen heel goed op weg. Dank om hierin een échte partner van de 

school te zijn. Jullie doen dat goed! Heb je toch een hulpvraag, aarzel niet 

deze te stellen. We helpen zo goed als mogelijk. 

PROGRAMMA MAART 

NESTWARMTE – HET COMPLIMENT IS VOOR JULLIE ! 

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/


Op vrijdag 10 maart is het Bednet Pyjamadag. Dé jaarlijkse campagne van 

Bednet om alle zieke kinderen en jongeren die geen les op school kunnen 

volgen een hart onder de riem te steken. Wij zetten als school deze actie 

graag in de kijker. Daarom mag iedereen in pyjama naar school komen. Met 

dat signaal en tijdens gesprekken in de klas zullen we in gedachten heel 

zeker even bij die kinderen zijn. Meer info: www.bednet.be 

 

 

Tijdens de week van de vrijwilligers kwam ook de enthousiaste 

ouderraad deze week samen. Wij trakteerden hen meer dan 

terecht op een glaasje en gouden snoepjes. Evenwel was het 

opnieuw zij die leuk nieuws te melden hadden. Ze zijn immers 

helemaal klaar om een geweldig lenteontbijt voor jullie allen te 

serveren. Hierbij alvast het “Save the date-kaartje”. 26 maart 

noteren jullie dus met STIP in de agenda 😊. Meer info volgt. 

 

 

Wij dragen verkeersveiligheid met de school hoog in het vaandel. En daarbij 

hoort ook: "zien en gezien worden in het verkeer." Velen deden mee aan de 

actie van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).  Alle kinderen die 21 stickers 

(digitaal of op een kaartje) verzamelden kunnen trouwens via deze link 

meedoen aan een wedstrijd:  

https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/wedstrijd-/wedstrijdformulier/ 

Wie 42 of 60 stickers verzamelde heeft recht op een toegangsticket voor de Zoo van Antwerpen 

of Planckendael en/of Centerparcs en/of Bobbejaanland.  De codes hiervoor worden via de 

agenda meegegeven.  Bewaar deze kaartjes goed! En veel plezier!  

 

 

• we met de school de 25%-revolutie steunen met de organisatie van een 

koffie (en chocolademelk) stop? Wees zeker welkom voor een warm 

drankje op vrijdag 17 maart, net na school. 

• we enkele sportieve jongens en meisjes hebben die zich voorbereiden 

voor Dwars door Brugge (5km). Wil je ook je loopbenen tonen in de 

mooiste stad van ons land? Je hoort later meer over het initiatief. 

• de opendeurdag doorgaat op zaterdag 22 april? Nieuwe kindjes 

kunnen die dag kennismaken met de school. Inschrijven voor de opendeurdag en de daaraan 

gekoppelde STIP-actie kan via de website van de school: www.basisschoolzandstraat.be .  

• je gerust nog meer paaseitjes mag bestellen: https://shop.stamhoofd.be/paasactie-

zandstraat-lenteweelde/  😊 

WIST JE DAT ? 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD - SAVE THE DATE 

 

BEDNET – KOM IN JE PYJAMA NAAR SCHOOL 

HELM OP, FLUO TOP ! 
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