
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

 

Hopelijk konden jullie genieten van fijne familiemomenten tijdens de herfstvakantie of genoten jullie 

even extra tijdens het verlengde weekend.  

Op school beleven de kleuters leerrijke en leuke tijden. We zagen enkelen onder hen voorbije week op 

een vrolijke manier kennis maken met fantasiedier “Gruffalo”, anderen ontdekten verschillende 

materialen via een waar blote-voeten-pad doorheen de kleuterafdeling. Wil je als ouder graag eens 

dat vliegje zijn? Neem een kijkje in het fotoalbum of op onze sociale media kanalen. Je komt vast en 

zeker je kleine vriend of vriendin tegen. 

In de lagere school gaat de focus richting dé musical. We zijn dankbaar voor de vele helpende handen 

en hopen dat jullie er net als ons heel veel zin in hebben. We zijn trouwens in volle overtuiging dat 

jullie momenteel iedereen aan het optrommelen zijn om op 22 of 23 december te komen kijken. Vanaf 

woensdag kunt u trouwens online kaarten bestellen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Dinsdag 15 november: Onze dichtste buren (o.m. de mensen van flatgebouw Groenhove) 

krijgen een uiteenzetting over de school, als ook een rondleiding.  

▪ Woensdag 16 november om 09.00u.: Start online ticketverkoop musical 

▪ Donderdag 17 november: Goocheltheater “Jahon” voor de kleuters (in Noordveld). 

▪ Vrijdag 18 november: De eerste ‘koorrepetitie’ met de volledige lagere school. 

▪ Maandag 21 en dinsdag 22 november: Werken in de Zandstraat (met in principe beperkte 

hinder) in de turn- en kleuterzaal. 

▪ Dinsdag 22 november: Oudercontact in de kleuterafdeling. 

▪ Dinsdag 29 november: Ouderraad in de leraarskamer om 19.45u. 

▪ Donderdag 1 december: De Sint bezoekt in de namiddag de school. 

▪ Vrijdag 2 december: Groeirapport. 

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

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/  

 

 

Tussen al het zingen door moeten we uiteraard zorgen dat we voldoende in beweging blijven. De 

school kocht alvast 2 nieuwe (verplaatsbare) basketbaldoelen aan en het kunstgrasveld werd volledig 

vernieuwd. Dat zal opnieuw veel sportplezier met zich meebrengen. Daarnaast trekt juf Lut er op uit 

richting de Sportinnovatiecampus (Nijverheidsstraat 123 – Assebroek) met zij die in zijn voor wat extra 

uitdaging: 

PROGRAMMA NOVEMBER 

SPORT OP SCHOOL – “MOEV” ACTIVITEITEN 

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/


▪ Woensdag 30 november: Free running voor leerlingen van het 4de t.e.m. 6de ljr. 

Leerlingen die interesse hebben mogen zich rechtstreeks inschrijven bij juf Lut via volgend mailadres: 

(lut.stroobandt@basisschoolzandstraat.be ) . Wie zich inschrijft dient zelf in te staan voor vervoer. 

 

 

De uitvoering van onze musical ‘WONDERMOOI’ komt dichterbij.  Op school wordt druk gerepeteerd: het verhaal 
krijgt vorm, de danspasjes worden geoefend, de liedjes klinken bijna zoals het moet, in de werkgroepen is 
iedereen druk in de weer,… . We zijn met heel veel mensen samen aan het werk om van onze musical een 
topmoment te maken. 

Een musical zonder publiek is als een klas zonder juf of meester 😊. We zijn dan ook enthousiast te kunnen 
melden dat de online kaartenverkoop aanvangt op woensdag 16 november om 09.00u. 
 
Tickets zullen kunnen besteld worden via de website van de school: www.basisschoolzandstraat.be  
De kostprijs bedraagt 8 euro per ticket.  
 
De voorstellingen gaan door in de Magdalenazaal (Magdalenastraat 27, 8200 Brugge) en vinden plaats op: 

▪ Donderdag 22 december om 18.00u. 

▪  Vrijdag 23 december om 16.00u en om 19.00u. 

Wij kijken er nu al reikhalzend naar uit en hopen jullie massaal te mogen verwelkomen. 
 

 

 

In juni 2020 is het Flankerend Onderwijsbeleid Brugge van start gegaan met het 
project Brugfiguren Onderwijs. Vanuit hun rol streven ze ernaar 
scholen te ondersteunen. Niet op pedagogische vlak. Wel door flankerende 
maatregelen te nemen. Voor onze school is Hanne Rogiers de brugfiguur. Ze streeft 
ernaar om de brug te slaan tussen school, ouders en buurt en om een aantal scholen te 
ondersteunen in de aanpak van kinderarmoede. Hanne is makkelijk bereikbaar, als ook 
heel regelmatig aanwezig op school: hanne.rogiers@brugge.be of 0487/55.97.78 
 
Uitgebreide info omtrent dit project kan je nalezen via: https://www.brugge.be/brugfiguren-onderwijs  

 

 

 

 

De jongens en meisjes die eind mei hun eerste communie zullen vieren zijn voorbije 
zondag via de Emmaüsparochie gestart aan de voorbereiding hierop. We ondersteunen 
dit initiatief als katholieke basisschool daar we onze inspiratie vinden in het christelijke 
geloof. Als dialoogschool gaan we – zoals ook aangegeven in ons vernieuwd 
pedagogisch project - ook het gesprek aan met andere religies of overtuigingen. We 
doen dat met wederzijds respect. We gaan op zoek naar wat ons verbindt. Zin-geving 
op een eigentijdse manier blijft bij ons belangrijk. 

 

 

 

MUSICAL WONDERMOOI – TICKETVERKOOP 

DE ROL VAN BRUGFIGUUR HANNE ROGIERS 

KINDERVIERINGEN – EERSTE COMMUNIE 

mailto:lut.stroobandt@basisschoolzandstraat.be
http://www.basisschoolzandstraat.be/
mailto:hanne.rogiers@brugge.be
https://www.brugge.be/brugfiguren-onderwijs


 

• Het gedurende 30 minuten “crossen door de bossen” (lees als: lopen op de Vesten) liefst         

€ 3016,50 opbracht en geschonken werd aan vzw Huizen van Vrede? Samen toonden we ons 

echt een warme school en helpen we mee om geregistreerde vluchtelingen een thuis te 

bezorgen. Dikke proficiat en ontzettend veel dank aan alle lopers, supporters en sponsors. 

• We na een nieuwe afvalcontainer ook specifieke GFT vuilbakjes aankochten voor de klassen? 

Fruitresten dienen er vanaf heden hun plaats te vinden. We blijven met aandrang vragen 

herbruikbare potjes te gebruiken. Zowel voor het fruit als de koek! Bewust winkelen kan 

hierbij ook helpen. 

• We een nieuwe klusjesman hebben op school? Jeffry Vervloet zal worden ingezet in 3 

verschillende basisscholen van Sint-Lodewijks.  

• Het project “brooddoosnodig” een goede start kende? Meer info ontdekt u hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkA-uga_ZjM . Steunen kan nog steeds. 

• We momenteel bezig zijn met de uitwerking van een schoolvervoersplan voor Lenteweelde? 

De mensen daar horen hier binnenkort meer over. 

• Er binnenkort geluidsisolerende panelen zullen aangebracht worden in de leraarskamer en in 

de turn- en kleuterzaal? Deze moeten helpen de geluidssnelheid die nu meer dan 2” bedraagt 

terug te brengen tot +/- 0,60”. Ook in de zaal in Lenteweelde gaan op (korte) termijn dergelijke 

panelen geplaatst worden. Daarover later meer nieuws. 

• De juffrouwen, de meesters en de leerlingen binnenkort tot 10x sneller zullen kunnen surfen?  

• We hieronder alvast in primeur de affiche van de musical weergeven? 

• We het fijn vinden om elke dag opnieuw vele vrolijke “goede morgens” te mogen horen (en te 

geven). Een klein deugddoend gebaar met wederzijds respect.  

WIST JE DAT ? 

https://www.youtube.com/watch?v=vkA-uga_ZjM

