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Beste ouders,   

 

Binnenkort start voor jullie peuter een nieuwe fase en mag hij of zij 

de eerste stapjes zetten om naar school te gaan. 

Jullie zijn ongetwijfeld heel benieuwd naar deze overgang. Misschien 

hebben jullie ook wel wat vragen. Kennismaken met een school, de 

schoolvisie en praktische zaken is hierin een belangrijke stap.  

Wij willen met deze brief jullie wat uitleg geven rond onze school, basisschool Lenteland. 

Gezien de huidige maatregelen en in het belang van de gezondheid van ons allen, willen 

we een aangepast aanbod doen om informatie over onze school te verspreiden.  

 Op onze website www.lenteland.be of op onze sociale media (FB Vrije Basisschool 

Lenteland, instagram: Vrije Basisschool Lenteland) of via de linken hieronder 

kunnen jullie 2 filmpjes terugvinden: 1 film waarin je een impressie krijgt van de 

volledige school en 1 film specifiek voor de jongste kleuters. Deze filmpjes kan je 

thuis bekijken. Op die manier geven we jullie al een eerste beeld van onze school. 

                                        welkom in Lenteland 

               https://www.youtube.com/watch?v=VCV7FxEf1Ms 

 

                                     eerste stapjes in Lenteland, welkom bij de kleuters 

 

                          https://www.youtube.com/watch?v=LyDFq9l5tiU&t=34s 

 

 Verder vind je op onze website onze schoolvisie terug (waar we voor staan) en 

ook heel wat foto’s.  

 Indien jullie een bezoek willen brengen aan onze school, dan kan dit – indien de 

huidige coronamaatregelen niet verstrengen – op zondag 7 februari, tussen 9u 

en 12u. Dit bezoek gaat enkel door op afspraak en is enkel voor ouders die de 

school nog niet kennen en dus nog geen broertjes of zusjes op school hebben. 

Een afspraak inplannen, kan je via deze link! 

http://www.lenteland.be/
https://www.youtube.com/watch?v=VCV7FxEf1Ms
https://www.youtube.com/watch?v=LyDFq9l5tiU&t=34s
https://forms.gle/5R8edfmKKcPrxRXa7
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 Kom je liever niet naar de school, maar wens je een digitaal 

kennismakingsmoment waarop je al je vragen kan stellen, stuur dan gerust een 

mail naar lenteland@arkorum.be.  Dan spreken we een moment af.  

 

Net zoals bij alle basisscholen in regio Roeselare moet er voor de inschrijvingen zelf, 

een aanmeldingsprocedure gevolgd worden. Deze kunnen jullie terugvinden op 

https://roeselare.aanmelden.in/informatiematerialen  

De aanmeldingsprocedure verloopt ook via de website 

www.kieseenschoolinroeselare.be, dit voor alle kinderen vanaf 2 maart tot en met 

31 maart.  

Vanaf 30 april ontvangen jullie bericht over de toewijzing van de school en vanaf 4 

mei starten de inschrijvingen. 

 

Hebben jullie nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. 

We helpen jullie graag verder of beantwoorden met plezier jullie vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Lentelandteam 

Tania Verbeke – directeur 
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