
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juni 2022 

 

We zetten straks de laatste maand in van een schooljaar dat alweer veel te snel voorbij is.  De oudste 

leerlingen lager maken zich stilaan op voor de eindproeven. Verschillende klassen kleuter en lager 

gaan nog op uitstap en daarbij is goed insmeren de boodschap. En Lenteweelde spreidt nog een 

picknickdekentje uit, op vrijdag 3 juni na school. U hebt het begrepen: er valt nog heel wat te beleven 

deze laatste schoolmaand. 

En ja, het is ook mijn laatste schoolmaand. Ik wil jullie ouders en kinderen van harte bedanken voor 

de vele mooie momenten die we samen beleefden en wens jullie het allerbeste toe!  

Nog enkele praktische afspraken rond het einde van het schooljaar. In de allerlaatste schoolweek 

(week van 27 juni) organiseren we geen studie meer. Kinderen van het lager die na school moeten 

blijven, gaan onmiddellijk naar de opvang. De lessen eindigen op donderdagmiddag 30 juni om 

11u.40. Die middag zijn er geen warme maaltijden meer voorzien. ’s Namiddags verzorgt Kakelbont 

de opvang in de Zandstraat. Kinderen van Lenteweelde worden door ons naar de Zandstraat 

gebracht. Wil de juffen op de hoogte brengen als u daar gebruik wil van maken. Ook tijdens de 

zomervakantie organiseert Kakelbont opvang op school.  

Half juni sluiten we de rekening mei-juni af. De laatste dagen van dit schooljaar komen op de eerste 

rekening van volgend schooljaar. Inschrijven van broertjes of zusjes kan dagelijks in het secretariaat. 

Wil volgende data in uw agenda noteren: 

- Donderdag 2 juni: oudercontact kleuter in Zandstraat en Lenteweelde 

- Vrijdag 3 juni om 15 uur: familiepicknick in Lenteweelde 

- Dinsdag 7 en 21 juni, 8u.30: kopje koffie voor ouders die dat willen in de Zandstraat 

- Maandag 6 juni: geen school (Pinkstermaandag) 

- Vrijdagmiddag 17 juni: leerlingenraad organiseert spelletjes tijdens de middagpauze voor 

kinderen lager 

- Dinsdag 28 juni: oudercontact + rapport voor de lagere school - afscheid zesde leerjaar 

- Donderdagmiddag 30 juni om 11u.40: einde van de lessen en start vakantie  

De volledige kalender vindt u terug op onze website: www.basisschoolzandstraat.be 

Het kennismakingsmoment vlak voor de start van het nieuwe schooljaar gaat door op dinsdag 30 

augustus, tussen 17 en 19 uur 

http://www.basisschoolzandstraat.be/

