Nieuwsbrief april – mei 2022
Kleuter en lager, Zandstraat en Lenteweelde

Net zoals de vogeltjes in ons nieuw logo, bereiden ook wij ons voor op een heel drukke lente! Er staat
de komende maanden dan ook heel wat op de agenda. Ik denk aan onze opendeurdag voor nieuwe
leerlingen op zaterdagochtend 23 april of ons schoolfeest vrijdagavond 13 mei (afdeling Zandstraat)
en 3 juni (Lenteweelde). Hou die datum alvast vrij! De ouders van de derde kleuterklas in Lenteweelde
zijn van harte welkom op 23 april voor een bezoekje aan ons eerste leerjaar.
Traditiegetrouw ontvangt u van ons in maart of april een fiscaal attest, zodat u de opvangkosten op
uw belastingbrief kunt invullen en zo een gedeelte kunt recupereren. Daarop staan de bijdragen
vermeld die u betaalde voor opvang tijdens de middagpauze, de studie en naschoolse activiteiten.
Producten en goederen (maaltijden, drankjes, …) zijn niet fiscaal aftrekbaar en dus niet in het
totaalbedrag opgenomen. Het fiscaal attest wordt u via een aparte mail bezorgd door het
schoolsecretariaat.
Op school zetten we nog meer in op de gescheiden inzameling van afval. Maar de afvalberg beperken
is misschien wel de grootste uitdaging. De kinderen brengen water mee in herbruikbare drinkflessen.
Elke voormiddag eten we een gezond tussendoortje (fruit, …). De koek is voor ‘s namiddags. Liefst zo
weinig mogelijk verpakt. Een ‘koekjesdoos’ in de boekentas is een goed idee.
Op vrijdag 29 april nemen we afscheid van juf Rita. Zij was vele jaren titularis van het derde leerjaar in
de afdeling Zandstraat. Ze gaat straks met pensioen. We wensen haar nog vele mooie en rustige jaren
toe! Bedankt, juf Rita, voor je jarenlange toewijding. Juf Rita wordt in mei en juni vervangen door juf
Lieselot Wanzeele.
Enkele data om in uw agenda te noteren:
-

Zondagochtend 27 maart: ontbijt georganiseerd door de ouderraad (voor wie ingeschreven
is). Hou rekening met het zomeruur!
Dinsdag 29 maart: oudercontact in de lagere school
Woensdag 30 maart: infovoormiddag voor ouders K3 rond overgang naar eerste leerjaar
Vrijdag 1 april: groeirapport in alle klassen lager
Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met paasmaandag 18 april. Het derde trimester start
op dinsdag 19 april
Woensdag 27 april, vanaf 8u.15: senseomomentje in Lenteweelde
Vrijdag 13 mei, 17 uur: schoolfeest afdeling Zandstraat
Woensdag 18 mei worden er klasfoto’s genomen in Zandstraat en Lenteweelde
Vrijdag 20 mei: groeirapport in alle klassen lager
Er is geen school op woensdag 25 mei (pedagogische studiedag voor de leerkrachten),
donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei

Bekijk onze vernieuwde website: www.basisschoolzandstraat.be

