
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 

 

Beste ouder(s), jongens en meisjes 

Voelen jullie ook al de spanning van 1 september? Verlangen jullie ook reeds om alle vrienden en 

vriendinnen terug te zien? En de juffen en de meesters? 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie stralende gezichten te zien en jullie boeiende vakantieverhalen 

te beluisteren. We zijn klaar voor een “wondermooi” schooljaar. 

In deze nieuwsbrief vertellen we jullie alvast meer over wat jullie te wachten staat en hoe we te werk 

gaan. Voor uitgebreidere informatie en afspraken verwijzen we graag  naar de website  

https://basisschoolzandstraat.be/over-onze-school/ waar jullie de onthaalbrochure kunnen nalezen. 

Met vriendelijke groet 

Team basisschool Zandstraat-Lenteweelde 

 

 

▪ Donderdag 1 september, 08.30u.: Start van het nieuwe schooljaar. 

▪ Dinsdag 6 september, 19.00u.: Infoavond kleuter (zie verder in deze brief) 

▪ Maandag 12 september, 20.00u.: Infoavond Braives (5de en 6de leerjaar) 

▪ Dinsdag 13 september, 19.45u.: Ouderraad in de Zandstraat (ook voor ouders Lenteweelde!) 

▪ Woensdagvoormiddag 21 september, 08.35u.: Infomoment eerste leerjaar 

▪ Vrijdag 30 september: Pedagogische studiedag, vrije dag voor de leerlingen 

▪ Maandag 3 oktober: vrije dag voor de leerlingen. 

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

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

Data om reeds met stip te noteren in de agenda: 

Donderdag 22 en 23 december 2022: Schoolmusical waaraan alle klassen van het lager zullen deelnemen. 

 

 

Welke juffen en meesters horen tot ons team? Wie doet wat? Welke zijn hun contactgegevens? Bekijk 

het op onze website: https://basisschoolzandstraat.be/schoolteam/. In de loop van september 

plaatsen we er ook nog foto’s bij. 

Daarnaast kan je op de website ook nog heel wat praktische info vinden: maandmenu’s, 

nieuwsbrieven, foto’s. Ook kunnen leerlingen er terecht voor leerrijke oefeningen. 

Het team, maar ook de ganse werking volgen op social media doe je hier: 

▪ 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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Als school willen we jullie graag in contact brengen met de juf of meester van je kinderen. Tijdens het 

infomoment van augustus gaven de leerkrachten van het lager (met uitzondering van het eerste 

leerjaar) al een ruimer woordje uitleg. Ook de kleuterjuf en -meester, als ook de leerkrachten van het 

eerste leerjaar geven graag extra duiding rond hun klaswerking. 

Dit gaat voor het kleuter door op dinsdag 6 september. De kleuters komen die avond niet mee naar 

school.  

▪ Om 19.00u. wordt info gegeven aan de ouders van kleuters uit K3A (Sofie) / K2D-K3D (Joke) 
▪ Om 19.30u. wordt info gegeven aan de ouders van kleuters uit K1A (Heleen) / K1B (Valerie) / K1C-K2C 

(Isabelle) / K2A (Marlies) / K2B-K3B (Kristien) 

Voor het eerste leerjaar zal dit plaatsvinden op woensdag 21 september om 08.35u. 

Inschrijven voor deze infomomenten doe je hier: https://forms.gle/p6Y8un8zXXoEUXW18  

 

 

Alle kleuters en leerlingen krijgen wekelijks 2 lestijden lichamelijke opvoeding op school. Om de 3 

weken wordt voor de leerlingen van het lager een LO-les vervangen door een zwemles. De concrete 

data kunt u opnieuw raadplegen op de schoolkalender: https://basisschoolzandstraat.be/agenda/  

Een turnoutfit van de school kan aangekocht/besteld worden tijdens het kennismakingsmoment of via 

het secretariaat. Naast dit alles organiseren we vanaf 10 oktober ook “sport en spel”, “voetbal over de 

middag” en “yoga”. Meer info hierover volgt in de loop van september. 

Op woensdagnamiddag kan er met juffrouw Lut deelgenomen worden aan buitenschoolse 

sportactiviteiten: Voor september en oktober staan volgende zaken op het programma: 

▪ Woensdag 21 september: veldloopnamiddag in de Koude Keuken (Sint-Andries) - 3de t.e.m. 6de ljr. 

▪ Woensdag 28 september: veldcross in Ryckevelde (Sijsele) - 3de t.e.m. 6de ljr. 

▪ 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. 

 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt studie voorzien voor de leerlingen.  

Voor L1 start de studie vanaf oktober (enkel op dinsdag en donderdag) en loopt dit van 16.00u. tot 

16.45u. in de klas van juf Martine.  

Voor L2-L3-L4 starten we vanaf 5 september, telkens van 16.15u. tot 16.45u. . Dit gaat door in de refter.  

De studie voor L5 en L6 loopt van 16.15u. tot 17.05u. . Voor L5 gaat de studie telkens door in de klas 

van juf Mieke. Voor L6 gaat de studie op maandag door in de klas van juf Hilde, op dinsdag en 

donderdag in de klas van meester Tibo. 

INFOMOMENT KLEUTER / EERSTE LEERJAAR 

SPORT OP SCHOOL 

STUDIE 
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Een studiebeurt kost €0,90 voor L1 t.e.m. L4 en €1,80 voor L5 en L6. We vragen met aandrang de 

leerlingen zoveel als mogelijk pas op het einde van de studie op te halen. Na de studie worden de 

leerlingen die niet opgehaald zijn naar Kakelbont gebracht. 

 

 

Ook dit jaar bieden we warme maaltijden aan voor zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen. 

Deze worden geleverd door Hanssens Catering. Zij werken met ‘dagverse’ lokale producten. Er wordt 

voorzien in water, soep, een maaltijd en dessert. De kinderen kunnen ’s morgens dagelijks opgeven of 

ze warm blijven eten op school. Een warme maaltijd bedraagt €3,85 (+ €0,90 toezicht). 

Een lunchpakket kan ook meegebracht worden. In dat geval wordt voorzien in water en soep als 

drankje. Wie koud blijft eten betaalt €0,50 (+ €0,90 toezicht). 

 

 

▪ De school in een blauwe zone ligt? Leg dus zeker je blauwe schijf. Nog beter: komt te voet of 

met de fiets. 

▪ We in de hele school enkel fruit eten in de voormiddag? Dank om dit consequent toe te 

passen. De koek voor de namiddag wordt meegebracht in een doosje. Onder meer op die 

manier proberen we de afvalberg wat kleiner te maken. 

▪ We binnen de school een nieuwe brugfiguur hebben? Elke Bageart wordt vervangen door 

Hanne Rogiers. Je kan Hanne bereiken via hanne.rogiers@brugge.be of via 0487/55.97.78. De 

brugfiguur kan antwoorden bieden op vragen over financiën, vrije tijd, hobby’s, 

schoolfacturen, huisvesting, … 

▪ Kleuters dagelijks rechtstreeks naar de klas kunnen gebracht worden voor een “zachte 

landing”? De kleuterjuf/meester verwelkomt je kleine spruit graag vanaf 8.20u. . In K3A is de 

zachte landing enkel op woensdag. 

▪ We jaarlijks heel veel verloren voorwerpen hebben? Als ze genaamtekend zijn hebben we 

meer kans dat we ze bij verlies kunnen terugbezorgen. 

▪ De maximumfactuur voor schooluitstappen en activiteiten vastgelegd werd op €95 voor een 

kind uit de lagere school en €50 voor een kleuter? 

▪ We bij verjaardagen de traditie hebben op school om geen chips/snoep of individuele 

geschenken mee te geven. We houden dit graag zo! Een lekkere cake om te delen, een 

klasgeschenk kan wel. 

▪ We tweedehands turnkledij inzamelen in het secretariaat. 

▪ De kosten voor toezicht fiscaal aftrekbaar zijn. Een fiscaal attest wordt bezorgd. 

▪ De nieuwe directeur ook een beetje zenuwachtig is voor dit nieuwe begin? 

MAALTIJDEN 

WIST JE DAT ? 
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