
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

Van een vliegende start gesproken! We zijn het schooljaar als het ware nog maar net gestart en oktober 

is er reeds. Een maand met heel wat bedrijvigheid op school. De voorbereidingen voor de musical, de 

start van de naschoolse activiteiten, “crossen door de bossen” en meer.  

In deze nieuwsbrief heel wat nuttige info. We vragen dan ook met aandrang deze aandacht door te 

nemen.  

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Woensdag 5 oktober, 20.00u.: Eerste “werkavond” voor de musical met ouders en 

leerkrachten. Wil je ook nog helpen. Het is niet te laat: info@basisschoolzandstraat.be   

▪ Vrijdag 7 oktober: Sportdag kleuterafdeling + eerste bijeenkomst leerlingenraad. 

▪ Maandag 10 oktober: Start naschoolse activiteiten. 

▪ Vrijdag 14 oktober: “Crossen door de bossen” (zie verder).  

▪ Vrijdag 21 oktober: “Halloweenfeest” ingericht door de ouderraad. 

▪ Dinsdag 25 oktober: Kom- en kijkmoment voor de vriendjes en vriendinnetjes die instappen 

na de herfstvakantie + selectief oudercontact. 

▪ Maandag 31 oktober: Start herfstvakantie 

▪ Maandag 7 november: Met opgeladen batterijen vliegen we er terug in! 

Meer details over wie, wat, waar iets doet, op stap gaat of meer kunt u steeds raadplegen op de 

website: https://basisschoolzandstraat.be/agenda/  

Niet te vergeten data:  

Donderdag 22 en 23 december 2022: Schoolmusical ! Op donderdag zal er een voorstelling zijn om 18.00u., 

op vrijdag om 16.00u. en om 19.00u. 

 

 

Jullie surfen zonder twijfel geregeld het internet af. Neem tijdens die actieve (😉) bezigheid zeker ook 

de tijd om de foto’s op onze website te bekijken. Elke juf en meester probeert maandelijks nieuwe 

foto’s te plaatsen zodoende jullie zich even als een vliegje in de klas kunnen wanen.  

Link naar het fotoalbum: https://basisschoolzandstraat.be/fotogalerij/ 

Ben je ook een sociale media fanaat: volg en like ons maar! 

▪ Facebook Zandstraat: https://www.facebook.com/bszandstraat  

▪ Facebook Lenteweelde: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057624752820&sk=about  

▪ Instagram Zandstraat-Lenteweelde: https://www.instagram.com/zandstraat_lenteweelde/  
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Heel wat kinderen van de lagere school namen deel aan de belevingsloop in de koude keuken. En of 

dat het een beleving was! Enkele superlopers namen ook deel aan de veldcross in Ryckevelde. Ook in 

oktober trekt juf Lut erop uit met de sportievelingen: 

▪ Woensdag 05 oktober: veldcross in de Abdij van Zevenkerken - 1ste t.e.m. 6de ljr. 

▪ Woensdag 12 oktober: initiatie Smashvolley voor het 3de en 4de leerjaar in het college (Sint-Andries) 

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. 

Deze sportieve activiteiten, samen met de turnlessen bereiden ons ook voor op “Crossen door de 

bossen”. Op vrijdag 14 oktober trekken we richting de Vesten alwaar we met alle leerlingen een 

halfuur non-stop zullen lopen. Niet zomaar, we laten ons sponsoren en schenken de opbrengst aan 

“Huizen Van Vrede”. Een vereniging die erkende vluchtelingen helpt in hun zoektocht naar een 

woning. Meteen onze warme actie voor dit schooljaar! (een aparte brief volgt) 

 

 

De sprekende rollen werden dinsdag verdeeld. Meteen een beetje ‘stress’ die 

voor sommige leerlingen wegvalt, of net de kop op steekt. Wellicht ook 

vreugde, maar ook wat verdriet. Maar zoals neergeschreven in ons 

pedagogisch project beloven we “nestwarmte”. Als team dragen we zorg voor 

elk kind, als team willen we elk kind zijn rol geven binnen dit groter geheel. De 

komende weken zullen de repetities opgedreven worden. De musical kunnen 

we daarenboven ook een mooie plaats geven binnen de doelstellingen van  het 

ZILL-leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

De school zet al vele jaren in op zorg. Mede dankzij die inzet kunnen een aantal 

lessen in verschillende niveaus gegeven worden zodoende iedereen op zijn 

maat kan werken en uitgedaagd worden. Ook bij de kleuters kan er dankzij de 

inzet van zorguren geregeld in kleinere groepjes gewerkt worden, als ook extra 

ontplooiingskansen aangeboden worden.  

Ons zorgteam op school bestaat uit meester Benjamin en Juf Margot voor het 

kleuter, juf Hilde en juf Véronique voor het lager. Specifieke vragen rond zorg 

kan je steeds richten aan Sofie Coucke (foto) die als zorgcoördinator samen met de klasleerkrachten 

alle kleuters en leerlingen opvolgt. Zij staat in nauw overleg met CLB en andere externe diensten. Dit 

alles in functie van het kind.  

Sofie kan je bereiken via volgend mailadres: sofie.coucke@basisschoolzandstraat.be . 

 

 

SPORT OP SCHOOL – CROSSEN DOOR DE BOSSEN 

MUSICAL WONDERMOOI – ONS WARME NEST 

NIEUWS UIT DE ZORG 
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▪ VZW Sint-Lodewijk (koepel van 6 lagere en 4 middelbare scholen) een nieuw logo heeft. Als 

bijlage bij deze mail alvast een schrijven met meer info. We maken er als TEAM Zandstraat-

Lenteweelde fier deel van uit. 

▪ De schoolbel voorlopig nog 2’ achterloopt. We vragen de (overbevraagde) klusjesman 

binnenkort om dat recht te zetten. Ondertussen blijven we er naar streven dat iedereen elke 

dag op tijd op school is.  

▪ We nog enkele vrije plaatsen hebben voor naschoolse activiteiten. Enkel de sessies yoga 

zitten helemaal vol. Wil je nog deelnemen? Laat zeker weten! 

▪ We dankzij het project ‘oog voor lekkers’ alle kinderen gedurende 20 woensdagen een gratis 

stuk fruit kunnen aanbieden! Op woensdag dien je dus de komende weken geen fruit mee te 

geven. 

▪ We als school deelnemen aan het project “brooddoosnodig”. U leert het project te kunnen 

aan de hand van volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vkA-uga_ZjM  

Hopelijk kunnen heel wat kinderen ook op uw steun rekenen. 

▪ We vanaf volgende week een nieuwe afvalcontainer in gebruik zullen nemen? Op die manier 

zullen we er naar streven nog meer te sorteren en de afvalberg te beperken.  

We roepen aansluitend graag op een brooddoos te gebruiken i.p.v. aluminiumfolie en 

fruit/koek mee te geven in een herbruikbaar potje (net zoals jullie geweldig doen met de 

drinkflessen). Alvast dank. Alle kleine beetjes helpen onze planeet. 

▪ We recent bekroond werden met de GOUDEN “Verkeer op school-medaille”. We horen 

hiermee tot de top 100 van scholen (op een totaal van 2500 deelnemende scholen)! Een dikke 

pluim aan iedereen die hiertoe bijdraagt. 

▪ We de verwarming hebben aangestoken, maar ons hart vasthouden voor de aankomende 

facturen. Voor gas en elektriciteit stijgen in 2023 de prijzen voor onze school met liefst 48%. 

We zullen de komende weken en maanden niet inboeten op comfort, maar gaan wel 

“verspilling” tegen. Ook vragen we om de leerlingen van een dikke trui te voorzien. Het 

ventileren blijft immers ook héél belangrijk (maar staat lijnrecht tegenover zuinig omspringen 

met gas en elektriciteit). Dank om mee te denken en handelen!  

▪ We met de leerkrachten een leerrijke en leuke pedagogische studiedag achter de rug hebben. 

We verdiepten ons dankzij een spoedverpleegkundige van het AZ (die ook met de MUG 

helikopter meevliegt) in specifieke wondverzorging bij kinderen en reanimatietechnieken. 

▪ We vol energie zitten om van de musical een totaalspektakel te maken! 

WIST JE DAT ? 

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

