
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

 

We zijn alweer december. Een maand waar we met velen lang naar uitkijken: de Sint die langskomt 

(en reeds kwam op school), de adventsperiode die loopt om dan de maand af te sluiten met warme 

eindejaarsdagen. Maak het gezellig met vrienden en familie.  

Extra speciaal deze maand is uiteraard de schoolmusical “Wondermooi”. Het kerstverhaal in een 

modern muzisch jasje. De spanning stijgt hier 😊. Jullie talrijke aanwezigheid zal daar zeker voor iets 

tussen zitten. Wie nog geen kaartjes besteld heeft kan dat nog steeds doen via 

www.basisschoolzandstraat.be. 

In deze nieuwsbrief lezen jullie: het programma voor december, de laatste praktische afspraken voor 

de musical, als ook heel wat andere informatie en weetjes.  

Veel plezier en tot snel! 

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Maandag 5 december: opstart van het speelpaleis.  

▪ Dinsdag 6 december: oudermoment in de Zandstraat met brugfiguur Hanne Rogiers 

▪ Dinsdag 13  en donderdag 15 december: repetities voor de musical in het college 

▪ Week van 19 december: musicalweek voor de lagere school. Anders dan anders, maar mooi 

en leerzaam zeker.  

Enkele data om te onthouden:  

▪ Vanaf woensdag 18 januari 2023: proefwerkenperiode voor 4-5-6. Het oudercontact zal 

plaatsvinden op maandag 30 januari. 

▪ Vrijdag 17 februari 2023: Schooloptreden “Beeldig” door de kleutervrienden van 

Lenteweelde. Een kunstig project dat ze graag zullen “showen”.  

▪ 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/  

 

 

Een uitgebreide brief met info werd vrijdag meegegeven, als ook doorgemaild naar alle lagere 
schoolkinderen. Belangrijk om de brief uit te hangen zodoende alles duidelijk is en niets wordt 
vergeten. In een notendop: 
 

▪ 05/12: kinderen brengen genaamtekende tas mee met daarin een nette jeans, een strip of 
een boek. 

PROGRAMMA DECEMBER 

MUSICAL WONDERMOOI – PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

http://www.basisschoolzandstraat.be/
https://basisschoolzandstraat.be/agenda/


▪ 19/12: enkel speelstudie. 
▪ 20/12: bij voorkeur het middagmaal nuttigen op school, ’s avonds enkel speelstudie. 
▪ 22/12: 9u30 schoolvoorstelling. ’s Middags bij voorkeur middagmaal nuttigen op school. ‘s 

Avonds geen studie. Wie in de avondopvang dient te blijven brengt een extra brooddoos 
mee. Om 17u worden alle kinderen in de Magdalenazaal verwacht (Magdalenastraat 30). 
Na de voorstelling worden de kinderen opgehaald in zaal ‘Anselma’ (nieuwe zaal in het 
grote Sint-Lodewijkscollege – wegwijzers zullen u op weg helpen). 

▪ 23/12: normaal verloop van de schooldag. In de namiddag gaan de kinderen onder toezicht 
van leerkrachten naar de Magdalenazaal. Voor ’s avonds vragen we een broodmaaltijd te 
voorzien (mee te nemen in een brooddoos). Na het optreden worden de kinderen opnieuw 
naar zaal ‘Anselma’ in het college gebracht. 

 
De week van 19/12 kent voor de kleuterafdelingen een relatief normaal verloop.  
  

  

 

In het pedagogisch project van de school geven we onder de ‘vlieglesjes’ onder 
meer mee dat we het als een uitdaging zien om te blijven investeren in de uitbouw 
van digitalisering en multimedia. We creëren hiermee een krachtige leeromgeving. 

Om dat gegeven kracht bij te zetten hebben we afgelopen periode 10 nieuwe I-
pads gekocht die ingezet worden voor de zorglessen bij onder meer het eerste 
leerjaar. Daarnaast hebben we de 6 oudste “touchscreens” vernieuwd. Op die 
manier hangen in (op één na) alle klassen 75 inch schermen met de modernste 
faciliteiten.  

 

 

 

We streven er binnen de school naar de netheid te bewaken, 
ons afvalbeleid strak te houden, als ook bewust te leren 
omgaan met energie. 
Zo zal je binnenkort grotere GFT-vuilbakken zien verschijnen, 
werden er kleine GFT-afvalbakjes aan gekocht voor de 
klassen, als ook speelden we het spelletje ‘zoek de fout’.  
Het is geen evidentie wanneer je met meer dan 300 personen 
dagelijks samen leeft om dit consequent op te volgen. Net dat 
maakt de uitdaging wel groter. Mogen we iedereen oproepen 
om mee te denken en vooral mee te handelen: lichten uit, 
deuren dicht,… Alvast een dikke dank u wel! 
 
We schreven ons dit jaar ook in voor het project 
“MOOIMAKERS”. U hoort er zeker nog meer over. Via deze 
weg doen we alvast een oproep om ook als gezin jullie 
steentje bij te dragen 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 foto naar de directeur 
(directeur@basisschoolzandstraat.be) en win een fijne prijs!  
 

VLIEGLESJES – INVESTEREN IN DIGITALISERING 

MOOIMAKERS – SAMEN ZORG DRAGEN 

ZOEK DE (ENERGIE) FOUTEN 

mailto:directeur@basisschoolzandstraat.be


 
 

Komende weken kunnen de leerlingen van 3-4-5 en 6 genieten van recreatief zwemmen in het Lago 

zwembad van Brugge. Voorts kijken we uit naar 2023. Daar stellen we Dwars door Brugge als 

sportief doel voorop. We hopen er leerlingen, ouders en leerkrachten aan de start te zien 

verschijnen. Elk op zijn niveau.  

 

 

 

• We heel graag onze verkeersouders even in de picture plaatsen? Zij staan 

dagelijks paraat om ’s morgens tussen 8u en 8u30 de politie mee te helpen 

om de kinderen veilig te laten oversteken? “d-a-n-k-u – DANK U !” 

 

• Het speelpaleis al meerdere jaren een groot succes is. Kinderen kunnen over de middag 

onder toezicht van enkele vrijwilligers gezelschapsspelletjes spelen. Op maandag is dit voor 

het 1ste en 5de  leerjaar, op dinsdag voor het 2de en 3de leerjaar en op vrijdag voor het 4de en 

6de leerjaar. 

• Het sinds kort een pakje stiller is in de kleuter- en turnzaal? De nieuwe geluidspanelen 

missen hun effect niet. 

• We tijdens een observatiemoment vaststelden dat er in de buurt van Lenteweelde enkele 

verkeersaspecten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Komende woensdag zetten we ons 

samen met een verantwoordelijke van de stad. 

• De nieuwjaarsbrieven er iets anders zullen uitzien dit jaar (en ook de komende jaren)? 

• De directeur in de gang richting het secretariaat een ideeënbus (gemaakt door de 

leerlingenraad) liet hangen? Je mag er als leerling of ouder gerust een briefje met een goed 

idee in deponeren. 

• Het meter- en peterschap al enkele leuke activiteiten met zich meebracht? 

• Het derde kleuter en het eerste leerjaar de deuren al eens voor elkaar open hebben gezet 

voor een integratiemoment? 

• We in februari een brandanalyse laten uitvoeren op school? We doen dit op eigen initiatief 

ter voorbereidingen van het masterplan dat hopelijk binnen de 2 jaar kan gestart worden. 

Het is dan de bedoeling om al zeker de kleutertuin, de kleine speelplaats en de 

fietsenstalling aan te pakken. Dit plan werd reeds in 2009 ingediend door directeur Dries, 

maar kreeg of heden nog geen officiële “GO”.  

• Sommige kinderen uit de 3de graad vorig week deelnamen aan de voorrondes van de Junior 

Stem Olympiade – u leest er meer over via deze link: 

https://www.technologieolympiade.be/vjso/ 

• We een SWOT-analyse maakten met zowel Team Zandstraat-Lenteweelde als met de 

ouderraad. Het moet ons helpen tegen begin 2023 met een prioriteitenplan te komen voor 

de komende jaren.  

• Het nog 17 keer slapen is tot aan de eerste musicalvoorstelling? 

SPORT OP SCHOOL 

WIST JE DAT ? 

https://www.technologieolympiade.be/vjso/

