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lentekrabbels en lentebabbels voor Lentelandouders 

11de jaargang, nr. 1      v.u. : het Lentelandteam 

 
 
 
Beste ouders, 
 
 

Op 1 september mochten we 297 blije gezichten verwelkomen in Lenteland. Zoals jullie konden 

merken, verliep deze start anders dan we gewoon zijn. Door de afbraakwerken was het tot de laatste 
vakantiedag hard werken om de speelplaats toegankelijk te maken voor ouders en kinderen. Ook in 
de komende weken zal het nog wat zoeken worden om de organisatie zo optimaal mogelijk te maken 
voor iedereen. 
Los daarvan werd het schooljaar zonnig ingezet en zijn de leerkrachten er vol enthousiasme 
ingevlogen om hun nieuwe klasgroep een jaar lang te begeleiden en hen een boeiend schooljaar aan 
te bieden.  

In deze Lentekriebel vinden jullie heel wat belangrijk nieuws terug over het komende schooljaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 opa van Marie-Lou, Fons, Kasper, Babette, Fran, Flor 
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Weet je dat… 
 
 
…we dit jaar op weg gaan met het thema uitgewerkt door pastoraal 
ARKORUM voor alle scholen van onze scholengroep.  
In onze startviering op 15 september wordt het startschot voor dit jaarthema 
gegeven.  
 
 
 
 
 
Weet je dat…  

 
 

…we ook dit jaar weer volop MOSsen (= Milieu Op School). Het schoolteam 

blijft  het een belangrijke waarde vinden om  kinderen zorgzaam met 
onze aarde, met onze natuur te leren omgaan. We blijven kiezen voor 

acties die effect hebben op bewustmaking bij kinderen, het voorkomen van 
een grote afvalberg, acties rond mobiliteit. De link met 

verkeersveiligheid en gezonde voeding is daarbij ook niet ver te 

zoeken. Meteen drie thema’s waarvan we overtuigd zijn dat ook u als ouder 
deze hoog in het vaandel draagt.  

Daarom graag nog eens onze afspraken op een rij: 
- We promoten strappen: indien je kan, kom te voet of met de fiets naar school! 

Op vrijdag 22 september is het STRAPDAG… Doen jullie mee? 

- We laten enkel gezonde tussendoortjes zonder afval toe! 

’s Morgens is enkel een stuk fruit (onze voorkeur) of een boterham toegestaan.  
In de namiddag kan dit ook, maar laten we een droge koek toe! 
Alle tussendoortjes worden in een genaamtekend doosje meegegeven. Papierwikkels 
worden niet toegestaan.  
Koeken ’s morgens en/of koeken in papier worden terug in de boekentas gestopt. 
Snoep, chocolade, zoutkoekjes, chips, koeken met chocolade langs buiten… worden NIET 
toegestaan! 
Lukt dit je ook voor de brooddozen ’s middags? 

- We drinken enkel water uit bekers op school. Het is duidelijk dat onze kinderen 

veel moeten drinken en water is daarbij de beste dorstlesser. Zoete dranken of water uit 
flesjes zijn niet toegestaan.  

 
We willen jullie nu al danken om het helpen opvolgen van deze afspraken bij de leerlingen! 
 
 
Weet je dat… 
 
 

…de ouderinfoavonden doorgaan in de klas van je kind op volgende data, telkens om 19.30 uur : 

° dinsdag 19 september: infoavond lager DORP 
° dinsdag 26 september: infoavond kleuter 
° maandag 2 oktober: infoavond lager STAD 
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Weet je dat…  
  

…we met aandrang vragen om alle materialen van de leerlingen zoveel mogelijk te 
naamtekenen!!!: brooddoosjes, koekendoosjes, kledij, fietshelmen … Op die manier kunnen we 

verloren voorwerpen makkelijk aan de eigenaar terugbezorgen. 
Als jullie kinderen iets kwijt zijn, kan je in Lenteland DORP de verloren voorwerpen terugvinden in 

“de sloddervos”. Het rek staat dit schooljaar in de gang van secretariaat/directiebureau! 

Voor Lenteland STAD worden de verloren voorwerpen verzameld in de leraarskamer. 
 
 
 
Weet je dat…  
 
….de schoolorganisatie 2017-2018 er als volgt uitziet.  
 

Ka (jongste kleuters): wolkjesklas juf Jennemie 

Kb (jongste kleuters): vlinderklas Juf Lieselot/juf Daisy (woensdag) 

Kc (jongste kleuters): bloemetjesklas juf Mieke 

Kd (oudste kleuters): zonnetjesklas juf Caroline 

Ke (oudste kleuters): kikkerklas juf Katleen/juf Ann-Sophie 

Kf (oudste kleuters): lieveheersbeestjesklas juf Sofie 

kleuterturnen  juf Nele 

kinderverzorgster juf Marjan 

vrijwilligster hulp bij de jongste kleuters Juf Monia 

1e lj. A juf  Fien 

1e lj. B juf Sofie 

2e lj. A juf Mieke W. 

2e lj. B juf Mieke K./juf Marlies 

3e lj. A juf Inge 

3e lj. B Juf Stefanie 

4e lj. A juf Els/ juf Lies (dinsdagnamiddag 
en vrijdagnamiddag) 

4e lj. B juf Ann-Sophie 

5e lj. A juf Griet/juf Marlies 

6e lj. A meester Bert 

L.O.  meester Alex 

zorgcoördinator kleuter juf Nele 

zorgcoördinator lager juf Kristel 

beleidsmedewerkers juf Kristel, juf Nele, juf Katrien 

directeur juf Tania 

 
We verwelkomen juf Marlies, juf Lies en juf Sofie op onze school als nieuwe leerkrachten en hopen 
dat ze vlug hun plaatsje vinden in het schoolteam en in de werking van Lenteland.  
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Weet je dat…  
 
… we ook kunnen rekenen op een ploeg medewerkers die instaat voor de opvang, het 
middagtoezicht en het onderhoud van de school. We mochten ook hier enkele nieuwe mensen 
verwelkomen en we hopen dat ze zich vlug thuis mogen voelen in Lenteland. 
 
Opvang ’s morgens, ’s avonds en woensdagnamiddag: juf Kelly, juf Connie, juf Sirina 
Middagtoezicht in de refter en op de speelplaats: juf Kelly, juf Connie, juf Sirina, juf Deborah, juf 
Laurence, juf Nancy en juf Ann 
Onderhoud van onze school: juf Deborah 
 
 
 
 
 
 
 
Weet je dat…  
 
 
…er in de vakantie toch een aantal grote werken gebeurd zijn in onze school: 
 
In de voorbije 14 dagen werden de gaskachels in de klassen van de jongste kleuters verwijderd en 

vervangen door centrale verwarming. De overheid subsidieert de werken in dit gebouw niet, 
maar in verschillende fases willen we ook deze klassen renoveren en aanpassen aan de noden van 
deze tijd. De school betaalt de renovaties dan ook met eigen middelen.  
 

Ook het dak en de dakgoten van het hoofdgebouw 
werden in het begin van de grote vakantie volledig 
vernieuwd. Daarmee hopen we om bij regenweer geen 
water meer in de klassen, de zaal en op de zolder van 
het hoofdgebouw te hebben. Ook deze werken werden 
door de school zelf bekostigd. 
 
In de voorbije veertien dagen werd het oude 
kleutergebouw dan eindelijk afgebroken en binnenkort 
beginnen we met de opbouw van de tweede 
nieuwbouw. Daarin zullen 7 nieuwe klaslokalen, een 
grote polyvalente ruimte en keuken, een nieuw sanitair 
blok, wat berging en een lift voorzien worden.  
Ook de buitenruimte van de volledige school wordt 
heraangelegd. De eindfase wordt voorzien omtrent 

          januari 2019! We kijken er vol verwachting naar uit… 
 
In de eerstvolgende weken wordt een hoogspanningscabine geplaatst voor de nieuwbouw aan de 
kant van de Honzebroekstraat.  
 
We wachten nog altijd vol spanning op het fiat van Brussel om te mogen starten met de afwerking 
van de nieuwe lokalen achteraan, palend aan het grasveld van de kant Getouwstraat. Hopelijk 
mogen we in het eerste semester de opstart van deze werken verwachten , want we hebben de 
lokalen broodnodig! 
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Weet je dat…  

 
 
…bouwen ook de nodige hinder met zich meebrengt. Als school staan we voor de uitdaging om de  
praktische werking tijdens de komende twee schooljaren zo goed mogelijk te organiseren. 
 
De afbraakwerken verliepen niet zonder slag of stoot. Alle nutsvoorzieningen (telefoon, water, gas, 
internet, elektriciteit) werden onvoorzien beschadigd door de kraanwerken , waardoor we met heel 
wat hindernissen kampten om het schooljaar goed te kunnen opstarten. De school was daardoor 
tijdens die periode heel moeilijk bereikbaar. Onze excuses voor dit ongemak. Intussen zijn de meeste 
voorzieningen tijdelijk hersteld, maar ook in de komende weken verwachten we regelmatig nog 
internetproblemen of telefoonproblemen.  
 
We hebben met het hele team hard gewerkt om de school tegen 1 september gebruiksklaar te 
krijgen. Nog niet alles staat helemaal op punt. We proberen zo snel mogelijk alles zo optimaal 
mogelijk te organiseren en danken jullie al bij voorbaat voor het begrip!  
 
We hopen op het begrip en de medewerking van alle ouders om deze twee jaar zo goed als mogelijk 
door te komen. Na deze periode zullen we mogen genieten van de mooie, nieuwe klaslokalen en 
speelplaatsmogelijkheden.  
We engageren ons om jullie zo goed mogelijk te informeren over de aanpassingen in de praktische 
organisatie tijdens het komende schooljaar! 
 

Afspraken bij de nieuwe speelplaatsorganisatie: 
 

Om de veiligheid tijdens het toezicht, ophalen en afhalen van de kinderen te garanderen vragen 

we jullie om volgende afspraken te respecteren:  
 

1. Brengen en ophalen van kinderen:  Met de grijze hekkens werd een doorgang gecreëerd 
voor het brengen/ophalen van de leerlingen  naar/van de verschillende speelzones.  Mogen 
we vragen om niet in die zone te blijven staan. Ouders kunnen met kinderen en buggy’s 
moeilijk weg en weer als het pad vol met ouders staat. Daarnaast kunnen kinderen moeilijk 
de juiste weg vinden als ouders voor een toegangspoortje blijven staan. We vragen om kort 
afscheid te nemen van uw kind en het naar de juiste speelplaats te brengen. Ouders kunnen 
nog even napraten of kijken op een klein stukje zone vlak bij het kleine poortje of voor de 
Pagode.  

2. Speelplaatsen: We vragen om als ouder zelf niet op de speelplaatsen te komen. Dat 
bemoeilijkt het overzicht van de leerkracht die toezicht houdt op de kinderen.  
Uiteraard ben je welkom om directie of (zorg)leerkracht te spreken. Vraag dan gewoon even 
aan de leerkracht van toezicht om door te mogen daarvoor.  

3. Fietsen:  Het is niet toegestaan om met een fiets de doorgang met grijze hekkens te 
gebruiken. Fietsen kunnen op twee plaatsen gezet worden: 

- kinderen die van de kant Getouwstraat komen zetten hun fiets in de fietsenberging op de 
kiezelstenen. 

- kinderen die van de kant parking komen zetten hun fiets voorlopig in de overdekte 
fietsenstalling van de parochie tot we zelf opnieuw over een fietsenbergplaats beschikken op 
het schooldomein! 
FIETSEN WORDEN ALTIJD GESLOTEN. DE SCHOOL KAN NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD 
WORDEN VOOR HET VERDWIJNEN VAN FIETSEN. 

4. Buggy’s: wegens plaatsgebrek kunnen we niet toestaan dat buggy’s overdag op school blijven 
staan.  
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Weet je dat… 
 

…we uitdrukkelijk willen vragen om bij het brengen en afhalen van kinderen geen auto’s te 
parkeren in de Getouwstraat, om de verkeershinder in deze rustige woonwijk te beperken.  
Ook met de parochie is er een afspraak om niet op de parking voor de kerk te parkeren, dit omwille 
van parochiale activiteiten.  
Ouders kunnen hun auto steeds kwijt op de parking voor Ter Beke.  
 
 
 
Weet je dat…  
  

…we verwachten dat je kind op tijd op school aanwezig is, zowel in de kleuterafdeling als in 

de lagere afdeling. In beide afdelingen worden activiteiten en lessen gestoord wanneer de deur 
voortdurend opengaat. Het is een belangrijke attitude om mee te geven met kinderen.  Ook 
maaltijden kunnen na 8.45 uur niet meer doorgegeven worden.  
Ouders zijn welkom om een leerkracht aan te spreken, maar wil rekening houden met begin- en 
eindtijd van de lessen. Na het belteken moet de aandacht van de leerkracht naar de kinderen gaan! 
Spreek dus bij voorkeur een leerkracht aan ruim voor of na schooltijd. 
 
 
Weet je dat…  

 
 

… we dit schooljaar de schoolmaaltijden laten 

aanleveren door een nieuwe schooltraiteur: Compass Group 
(Scolarest).  De wijziging is het gevolg van een nieuwe 
overheidsopdracht die de scholengroep ARKORUM verplicht 
dient uit te schrijven om de drie jaar. Compass Group heeft 
deze opdracht binnengehaald en na de nodige 
opstartperikelen hopen we op een goeie samenwerking. 

 

Om nog meer tegemoet te komen aan de noden van ouders  bieden we binnenkort naast de 
gewone warme maaltijd ook kans tot glutenvrije en/of lactosevrije maaltijden, 
vegetarische maaltijden en varkensvleesvrije maaltijden. We zijn nog even aan het 

zoeken hoe we dit administratief en organisatorisch kunnen regelen en we hopen vanaf 18 
september met dit aanbod van start de kunnen gaan.  
Verdere concrete info volgt nog. 
 
Maaltijdprijzen:  
° warme maaltijd kleuter: 3.08 euro (maaltijdprijs + opvangprijs) 
° warme maaltijd lager: 3.55 euro (maaltijdprijs + opvangprijs) 
 bemerk: lactosevrij, varkensvleesvrij of vegetarisch: zelfde prijs 

  glutenvrije maaltijd of gluten- en lactosevrije maaltijd: 3.97 euro 
° broodmaaltijd: 1.20 euro (opvangprijs) 
 
Wie op school blijft eten (broodmaaltijd of warme maaltijd), ontvangt een fiscaal attest van 
middagopvang ten bedrage van € 1,20 per middag 
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Weet je dat…  
  
 
…er een medicatiebeleid is op onze school (= wettelijk verplicht). Leerkrachten mogen geen 
medicatie toedienen aan kinderen, zonder schriftelijke toestemming van arts en/of ouders. Je 
noteert op een briefje of in de schoolagenda welke medicatie, in welke dosering en op welk tijdstip 
er toegediend moet worden. Leerkrachten zijn niet bevoegd om medische handelingen te stellen. 
Indien uw kind een bepaalde medische handeling nodig heeft, kan dit door een thuisverpleegkundige 
gedaan worden. Daarvoor dien je als ouder zelf de nodige stappen te zetten.  
 
 
 
Weet je dat…  
 
 
…we de ontwikkeling van onze leerlingen al van in de peuterklas goed opvolgen. Dit gebeurt in de 
eerste plaats door de klasleerkracht van uw kind. Het zorgteam van de school (bestaande uit de 
zorgcoördinatoren juf Nele en juf Kristel, de klasleerkracht, de directie juf Tania) bespreekt 
regelmatig alle leerlingen en volgt de leerlingen gedurende de 9 à 10 jaar nauwgezet op. Indien nodig 
werken we nauw samen met het CLB. Samen bekijken we welke zorg we in onze school kunnen 
aanbieden en of er externe hulp nodig is.  
Dit alles gebeurt uiteraard in nauw overleg met jullie als ouder. Het gaat immers om uw kind. 
Jullie kunnen bij vragen steeds terecht bij de zorgcoördinatoren van de school. 
Juf Nele (kleuter): nele.vanneste@arkorum.be 
(je vindt juf Nele meestal in het rode gebouwtje in Lenteland DORP) 
juf Kristel (lager): kristel.debusschere@arkorum.be 
(je vindt juf Kristel op dinsdag en donderdag meestal in Lenteland STAD in de leraarskamer en op de 
andere dagen in het rode gebouwtje in Lenteland DORP) 
Wenst u contact op te nemen met het CLB, dan vinden jullie hieronder de gegevens van het team, 
verbonden aan Lenteland. 
  

- Marieke Casteleyn – psychologe 

- Frederik Dehullu– maatschappelijk assistent 

- Sofie Boonaert – verpleegkundige 

- Merel Vanneste – schoolarts 
 
Het CLB is bereikbaar voor ouders op het nummer 051/25 97 00. Daarbij vraag je als ouder steeds 
naar iemand uit bovenstaand team. 
 
 
Weet je dat… 
 

 
 
 
… we altijd op zoek zijn naar handige handen om kleine klussen te 
doen: klein meubilair in elkaar knutselen, kleine herstellingen, 
materiaal wegvoeren naar het containerpark, schilderwerkjes… 
Voel je je geroepen als mama, papa, grootouder, …om ons af en toe 
te helpen, mag je dit laten weten  via lenteland@arkorum.be. 
 

mailto:nele.vanneste@arkorum.be
mailto:kristel.debusschere@arkorum.be
mailto:lenteland@arkorum.be
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Weet je dat…    
 
 
…tijdens het schooljaar 7 facturen opgemaakt worden waarop de gemaakte kosten vermeld staan. In 

Lenteland kiezen we ervoor om de kostprijs van educatieve uitstappen te spreiden over 

verschillende facturen, dit om de facturen betaalbaar te houden. (bijvoorbeeld: in mei gaan de kleuters op 

schoolreis en dit zal 20 euro kosten. Dit bedrag zal verspreid worden over vier facturen = 4 x 5 euro. Mogelijks betaalt u dus 

in november al een eerste deel voor een activiteit in mei.) Deze facturen dienen uiterlijk 30 dagen na 
factuurdatum te worden betaald op het rekeningnummer van de school. De rekeningperiodes voor 
het schooljaar 2017-2018 vindt u hieronder. 
01/09/2017 - 29/09/2017 
02/10/2017 - 10/11/2017 
13/11/2017 - 22/12/2017 
08/01/2018 - 09/02/2018 
19/02/2018 - 30/03/2018 
16/04/2018 - 25/05/2018 
28/05/2018 - 29/06/2018 
 
Laat niet ons aan te spreken als u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen. 
We zoeken samen naar haalbare oplossingen.  
 
 
 
Weet je dat…  
 
…. alle kinderen  op school het nodige schoolmateriaal krijgen: pennenzak, schrijfgerief, 
kleurpotloden, passer, rekenmachine, blokfluit, schoolboeken, …kortom alles wat nodig is om de 
eindtermen in het onderwijs te behalen. Ook de fluojas  wordt van de school aangeboden. We 
vragen dan ook uitdrukkelijk om eigen schoolgerief THUIS TE LATEN!  Op die manier werken we 
mee aan gelijke kansen voor alle kinderen van Lenteland. 
Alle materiaal dat aangeboden wordt, is en blijft eigendom van de school. We vinden het  een 
belangrijke attitude dat kinderen zorgzaam omgaan met materiaal. Bij verlies of moedwillige 
beschadiging kunnen de onkosten verrekend worden op de schoolrekening! 
Misschien wel een goed idee om dit ook thuis nog eens te benadrukken bij je kinderen. 
 
 
 
Weet je dat… 
 
 

…het oudercomité van Lenteland al volop aan het voorbereiden is om ook dit jaar weer 

enkele leuke activiteiten te kunnen aanbieden.  
Noteer alvast in jullie agenda: 
 
° zaterdag 21 oktober herfstwandeling 
° zaterdag 24 maart: pasta-avond 
 
Het oudercomité verwelkomt graag nieuwe leden. De eerste vergadering gaat door op maandag 18 
september om 20.00 uur in de leraarskamer in Lenteland DORP! 
Als je zin hebt om mee te werken of te denken in het oudercomité, kom dan zeker af… 
 


