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lentekrabbels en lentebabbels voor Lentelandouders 

11de jaargang, nr. 3      v.u. : het Lentelandteam 

 
Beste ouders,  
 
De laatste maand van het schooljaar 2017-2018 is begonnen. Het wordt ongetwijfeld nog een 
boeiende maand met heel wat uitdagingen voor leerlingen en voor het schoolteam. Voor wie de 
media volgt, zal het ongetwijfeld opvallen dat onderwijs in de voorbije jaren een hot item is en blijft 
en dat heel wat veranderingen en vernieuwingen op ons 
blijven afkomen. Het onderwijs zoals we vele decennia gekend 
hebben maakt stilaan plaats voor andere vormen van 
onderwijs die meer aangepast zijn aan het leven in de 21e 
eeuw.  In deze woelige onderwijstijden proberen we als school 
de juiste keuzes te maken, goeie beslissingen te nemen en 
vooral de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden voor alle 
leerlingen.  
Daarnaast zullen we in de maand juni onze school nog heel wat 
zien veranderen op vlak van infrastructuur.  
In deze Lentekriebel kunnen jullie heel wat informatie 
terugvinden over het reilen en zeilen in Lenteland van de 
afgelopen maanden. We blikken ook vooruit op de maand juni 
en ook al even op het komende schooljaar. 

 

Voor straks wensen we alle ouders en leerlingen een mooie zomervakantie 

toe: veel zonnige dagen, warme ontmoetingen, tijd om tot rust te komen, nieuwe 
plannen maken en op het einde van de vakantie verlangend uitkijken naar een nieuw 
en boeiend schooljaar.  
 

 
Weet je dat… 
 
…volgende data belangrijk zijn om in jullie agenda te plaatsen 
 

 maandag 4 juni: oudercontact kleuter 
 dinsdag 12 juni: info-avond 1e leerjaar (voor ouders van een derde kleuter) 
 woensdag 13 juni: oudercontact 1e leerjaar A 
 dinsdag19 juni: oudercontact kleuter 
 vrijdag 22 juni: zomerdrink oudercomite 
 woensdag 27 juni: oudercontact lager 
 donderdag 28 juni: afscheid 6e lj. 19.30 
 donderdag 28 juni: 3e kleuters blijven slapen 
 vrijdag 29 juni: einde schooljaar om 11.45 uur. Er is opvang voorzien tot 12.30 uur.  
 zondag 2 september: ontbijtbuffet door het oudercomité en opendeur op school 
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Weet je dat…  
 

 

… we heel tevreden zijn over het verloop van de bouwwerken in Lenteland. De grote 

nieuwbouw verandert elke dag, de ploegen werken heel goed en we zitten nog altijd op schema. Als 

we dit kunnen blijven aanhouden, zal het gebouw gebruiksklaar zijn tegen december 2018. 

Vanaf januari kunnen we dan weer allemaal terecht in Lenteland DORP.  
 
In de maand juni staat nog heel wat te gebeuren.  
De twee nieuwe klaslokalen, palend aan het hoofdgebouw zijn bijna klaar en in de week van 11 juni 
mogen de leerlingen van klas 1A en klas 1B nog hun intrek nemen in de nieuwe klasjes. In diezelfde 

week moeten ook de lokalen in het rode gebouwtje geleegd worden, want vanaf maandag 18 
juni beginnen de afbraakwerken. Het rode gebouwtje waar juf Nele en juf Kristel zitten, de 

klas van juf Sofie en een deel van de zolder verdwijnen en ook de speelplaats wordt afgebroken.  
In de voorbije dagen zagen ouders wellicht de grote afvalcontainer staan aan de ingang 
Getouwstraat. Het tuinhuis en de zolder moesten ontruimd worden, wat meteen kansen bood aan 
een grondige opruimactie in de hele tschool.  

Zonder tegenslag kunnen we het nieuwe schooljaar dan starten op een gloednieuwe 
speelplaats. 
 
Deze werken vragen natuurlijk nog om een aantal organisatorische aanpassingen om het schooljaar 
veilig en vlot te laten eindigen, maar zullen ook nog voor de nodige hinder zorgen. 
Een groot deel van de speelplaats valt in de laatste 14 dagen weg. De kinderen zullen dus op een 

kleiner stuk moeten spelen. Daarom zullen ouders hun kinderen niet meer kunnen 
afhalen op het schooldomein. Mogen we dan ook vragen om te wachten op het grasplein 

aan Pagode om kinderen op te halen. Op die manier kunnen we het toezicht op de kinderen en de 
veiligheid van de kinderen garanderen.  
 
We danken jullie alvast om de richtlijnen die nog komen strikt op te volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weet je dat…  
 
 
… verkeersveiligheid ons nauw aan het hart ligt. We zijn bezorgd om de grote snelheden die gereden 
worden in de Gitsestraat en lanceren hierbij een warme oproep om de snelheidsmeter in het oog te 

houden. Sinds maart is er in de Gitsestraat zone 30 ingevoerd tussen de Wolstraat en de 

Honzebroekstraat.  
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Weet je dat…  
 

 

 … onze school in maart opnieuw doorgelicht werd. 

De vorige doorlichting dateert van het schooljaar 2014-
2015 en toen werd ons onderwijs als heel kwalitatief 
beoordeeld. Er verandert heel veel momenteel in de 
onderwijswereld en als school willen we zeker 
anticiperen op de vernieuwingen die op ons afkomen. 
Het is immers belangrijk dat onze leerlingen de nodige 
basis en bagage meekrijgen om het later goed te stellen 
in de secundaire school en het latere leven.  We vinden 

het dan ook verrijkend dat de onderwijsinspectie ons feedback komt geven over de 
vernieuwingsweg die we ingeslagen zijn en ons tips kan geven om hier en daar nog wat 
punten te verbeteren. 
Ook in deze doorlichting werd onze onderwijskwaliteit als heel degelijk ervaren. De 
inspectie bekeek heel wat aspecten zoals het beleid van de school, de kwaliteit van onze 
vernieuwingstrajecten, hoe we omgaan met diversiteit in Lenteland. Ze bekijken of ons 
kleuteronderwijs sterk genoeg uitgebouwd is. De vakken wiskunde en lichamelijke 
opvoeding werden grondig doorgelicht. Op al deze bovengenoemde domeinen scoort de 
school heel goed en kregen we heel wat waarderende feedback. Voor het schoolteam is dit 
een opsteker en een bevestiging dat we goed bezig zijn en verder kunnen groeien in de weg 
van vernieuwend onderwijs. De inspectie bekijkt ook of onze school voldoet aan alle regels 
inzake veiligheid en hygiëne. Ook op dit vlak is de inspectie heel lovend, op één aspect na. 

De parochiezaal Pagode voldoet, net zoals in de vorige doorlichting, niet aan de vereisten 

om op een goeie manier lichamelijke opvoeding te geven. Ook de combinatie met 
opvangruimte en eetruimte wordt niet gewaardeerd. Daar wil de inspectie graag 
verandering in zien en daar kunnen wij volledig inkomen. Ook het schoolteam droomt al 
jaren van een betere sportaccommodatie. Een aantal zaken zullen sowieso binnenkort 
opgelost zijn door de bouw van een eetzaal. We gaan verder in onderhandeling met de 
parochie om te zien welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst ook te kunnen voorzien 
in een betere accommodatie om sport te geven.  
 
 
Weet je dat…  
 
… de koekenverkoop dit jaar een mooie winst opleverde van 3327 euro.  
Daardoor kan de school voor 40 euro per kind in het 6e lj. en voor 30 euro per kind in het 3e lj. 
tegemoetkomen in de prijs van de openluchtklassen. 
Met het budget dat dan nog over is, wordt didactisch materiaal gekocht voor in de klassen.  
  
 
 
 
Weet je dat… 
 
… we solidair wilden zijn met de mensen in Oeganda. Tijdens de campagne van Broederlijk Delen in 
maart organiseerde de school een koffiestop en een sponsortocht. Samen bracht dit 1471,94 euro 
op.  
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Weet je dat…   
 

 
… het oudercomité niet stil zat in de voorbije maanden. 
Op zaterdag 17 maart coördineerde het oudercomité 

mee de zwerfvuilactie in de buurt. Ze mochten 

rekenen op een mooie groep ouders en leerlingen die 
zich engageerden om de buurt proper te maken. 
Ongelooflijk wat er allemaal in de natuur en op de straat 
gegooid wordt. Een dikke pluim voor de ouders en 
kinderen die zich inzetten voor het milieu en voor het 
oudercomité die de voorbereiding en de organisatie op 
zich nam. Als MOS(= milieu op school)school zijn we trots op 
zo’n initiatief.  
 

Op zaterdag 24 maart organiseerde het oudercomité een pasta avond. Ook hier mochten we 

spreken van een puike organisatie en een mooie opkomst. Voor kinderen was er een leuk aanbod, de 
volwassenen konden gezellig samenzitten en de tombolaverkoop was een succes. De opbrengst 
wordt bij de spaarpot gevoegd om volgend schooljaar de speeltoestellen te kunnen aankopen voor 
op de nieuwe speelplaatsen. Een bedrag van ongeveer 6000 euro zal nodig zijn om deze degelijke 
toestellen aan te kopen. Ook hier kiest de school voor milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
 

Op vrijdag 22 juni om 15.00 uur sluit het oudercomité het werkjaar af met een zomerdrink 

waarop alle ouders en leerlingen van harte welkom zijn.  

Maar ook daarna zitten ze niet stil, want op 2 september organiseren ze opnieuw een 

ontbijtbuffet om het schooljaar mee te starten. Aansluitend zijn ouders en leerlingen welkom in 

de school om kennis te maken met hun leerkracht en een kijkje te nemen in de klassen.  
 
 
 
 
Weet je dat… 

 
 

…de schoolorganisatie voor volgend schooljaar voor een groot stuk tijdens de grote vakantie op punt 
gezet wordt. We denken na hoe we met de lesuren die we krijgen van het Ministerie van Onderwijs 
op basis van het leerlingenaantal op 1 februari 2018 onze klassen kunnen organiseren.  
We vinden het belangrijk om dit degelijk te doen en voldoende tijd te krijgen om met de beperkte 
middelen een optimale organisatie te kunnen uitdenken. We verspreiden dan ook geen vroegtijdige 
communicatie en zullen pas na 15 augustus duidelijk zicht hebben op het aantal klassen en 
leerkrachten. Vanaf woensdag 22 augustus kan je terecht op school om de nieuwe schoolorganisatie 
en de klaslijsten te bekijken. 
Alle speculaties die vroeger de ronde doen, komen niet uit van de school, aangezien de school nog 
geen zicht heeft op de beschikbare middelen en leerkrachten.  
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Weet je dat… 

 
 

 

…de opening van onze nieuwbouw en het schoolfeest volgend 

schooljaar doorgaat op zaterdag 25 mei. Noteer alvast deze datum in jullie agenda!  
 
 
 
 
Weet je dat…  
 
 

…de spanning stijgt in het 6e leerjaar. Voor hen zijn het de laatste weken in Lenteland. Volgend 

jaar zetten deze 25 leerlingen hun eerste stappen in het secundair onderwijs. Een nieuwe wereld zal 
voor hen opengaan en we hebben er alle vertrouwen in dat ze het met de bagage die ze meekregen 
vanuit Lenteland goed zullen stellen en hun weg zullen vinden. We wensen hen daarbij alvast alle 
succes toe.  
 
 
 

Weet je dat…  
 
 

… de data voor de Eerste Communie en het Vormsel vaststaan voor volgend jaar. De 

Godelieveparochie is de verantwoordelijke voor de Eerste Communie en voor het Vormsel. Voor 
vragen kunnen jullie ook daar terecht op het nummer 051 20 77 48 of via mail 
info@godelieveroeselare.be 
 
Voor de Eerste Communie kan er een keuze gemaakt worden tussen drie data: 
19 mei -  26 mei (let wel: schoolfeest op 25 mei) - 2 juni 2019 
 
Het Vormsel zal doorgaan op zaterdag 11 mei 2019. 
 
De data voor de eerste Communie in 2020 liggen ook al vast. Dan zal er keuze zijn tussen 10 mei – 17 
mei - 24 mei 2020. Het Vormsel gaat door op zaterdag 9 mei 2020.  
 
 
 

Weet je dat… 
 
  

 …de leerlingen van de LAGERE school alle schoolgerief gratis krijgen vanuit de school. Ouders 
hoeven dus geen aankopen te doen in functie van de start van het nieuwe schooljaar. Er worden 
GEEN schrijfgerief, kleurpotloden, pennenzakken, turnzakken, fluojassen…van thuis toegelaten op 
school! We streven daarbij drie belangrijke doelen na. 1. We willen de schoolkosten voor ouders laag 
houden. 2. We willen geen concurrentie creëren onder de leerlingen omwille van schoolmaterialen. 
3. We willen gelijke kansen voor alle leerlingen nastreven. Deze drie doelen dragen wij hoog in 
ons vaandel binnen alle aspecten van onze schoolwerking.  We danken dus ook graag alle ouders 
die deze afspraken mee ondersteunen en helpen opvolgen.   
 
Weet je dat… 
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…we als MOS(milieu op school)school willen duiden op het hergebruiken van spullen die nog in goede 
staat zijn. De boekentas, brooddoos, map,…van dit jaar kan wellicht ook volgend schooljaar nog 
gebruikt worden. Dit helpt alvast de afvalberg verminderen .  
 
Weet je dat… 
 
 

 …we jullie graag nu al de schoolkalender voor volgend jaar meegeven. Nog niet alle 
activiteiten staan erop vermeld, maar in september volgt dan de definitieve schoolkalender. 
Intussen kan je als ouder alvast rekening houden met de vrije dagen en pedagogische 
werkdagen.  
 
Weet je dat…  
 
 

 

…we een grote DANKJEWEL willen zeggen aan alle ouders en grootouders die 

zich ook dit jaar weer vrijwillig ingezet hebben bij de activiteiten op onze school. 
Zonder jullie hulp zouden we heel wat activiteiten niet meer kunnen organiseren. 
We weten dat het een groot engagement vraagt van (groot)ouders om zich vrij te 
maken voor vervoer van en naar activiteiten, maar het is voor de school van 
onschatbare waarde. Ook het helpen bij activiteiten of het begeleiden van 
leerlingen bij uitstappen zijn een welkome hulp. Onze grootste waardering 
daarvoor! 
 
 
 

 
 
 
Weet je dat…  
 

…ouders regelmatig hun kinderen enkele dagen vroeger dan het begin van de 
vakantie meenemen op reis.  De regelgeving rond afwezigheden is duidelijk. 
Leerlingen moeten aanwezig zijn vanaf de eerste tot en met de laatste dag van 
het schooljaar. De druk is natuurlijk groot want de vakantie lonkt en elk financieel 
voordeel is meegenomen. Toch roepen we ouders op om te weerstaan aan het 
luxeverzuim. Het schooljaar afsluiten met de klasgroep, de laatste toetsen 
bespreken met de ouders, nog enkele boeiende activiteiten meemaken, het 
goede voorbeeld geven voor tijdens de latere werksituatie… . Redenen genoeg 
voor leerlingen om tot en met de laatste bel op school te zijn.  
 
 

Weet je dat… 
 
 

…schooltraiteur Scolarest het driejarige contract met de scholengroep ARKORUM éénzijdig stopgezet 
heeft. Vanaf september werken we dus samen met een nieuwe traiteur. De scholengroep schrijft 
momenteel opnieuw een overheidsopdracht uit en binnenkort weten we wie de nieuwe leverancier 
wordt van de schoolmaaltijden voor de hele scholengroep.



 

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER  JANUARI  

Z 1  M 1  vrije dag    D 1    Allerheiligen  Z 1  D 1   Nieuwjaar  

Z    2 ontbijtbuffet + opendeur  D 2  V 2    Allerzielen  Z 2  W 2   week 1 

M 3   week 36  W 3  Z 3  M 3  week 49  D 3 

D 4  D 4  Z 4  D 4  V 4 

W 5  V 5  M 5   week 45  W 5  Z 5 

D 6  Z 6  D 6  D 6  Z 6 

V 7  Z 7  W 7  V 7  M 7   week 2 

Z 8  M 8   week 41  D 8  Z 8  D 8 

Z 9  D 9  V 9  Z 9  W 9 

M  10  sportklassen 6A     
 
 

 W 10  Z 10  M 10  week 50  D 10 

D  11  sportklassen 6A      D 11  Z 11   Wapenstilstand  D 11  V 11 

W 12  V 12  M 12   week 46  W 12  Z 12 

D 13  sportklassen 6A      Z 13  D 13  D 13  Z 13 

V 14  sportklassen 6A      Z 14  W 14  V 14  M 14   week 3 

Z 15  M 15 sportklassen 5e lj.   D 15  Z 15  D 15 

Z 16  D   16  sportklassen 5e lj.  V 16  Z 16  W 16 

M 17  week 38  W 17  Z 17  M 17  week 51  D 17 

D 18  D  18   sportklassen 5e lJ.  Z 18  D 18  V 18 

W 19  V  19   sportklassen 5e lj.  M 19 pedagogische studiedag   W 19  Z 19 

D 20  Z   20    herfstwandeling OC  D 20  D 20  Z 20 

V   21        Z 21  W 21  V 21  M 21  week 4 

Z 22  M 22 OLK 6A/ sportkl. 3e lj.  D 22  Z 22  D 22 

Z 23  D 23    OLK 6A/ sportkl. 3e lj.  V 23  Z 23  W 23 

M 24  oudercomité – sportkl. 2e 
  

 W 24   openluchtklassen 6A  Z 24  M 24  Kerstvakantie  D 24 

D  25    sportklassen 2e lj.  D 25    OLK 6A/ sportkl. 3e lj.  Z 25  D 25  Kerstmis  V   25  

W 26  V 26    OLK 6A/ sportkl. 3e lj.  M 26  week 48  W 26  week 52  Z 26  

D  27    sportklassen 2e lj.  Z 27  D 27  D 27  Z 27  

V  28    sportklassen 2e lj.   Z 28  W 28  V 28  M 28  week 5  

Z 29  M 29  Herfstvakantie  D 29  Z 29  D 29  

Z 30  D 30  week 44  V 30  Z 30  W 30  

  W 31    M 31  D 31  
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FEBRUARI  MAART  APRIL  MEI  JUNI 

 

 

  
V 1  V 1  M 1   week 14  W 1  Dag van de Arbeid  Z 1 

Z 2  Z 2  D 2  D 2  Z 2 

Z 3  Z 3  W 3  V 3  M 3   week 23 

M 4   week 6  M 4   Krokusvakantie  D 4  Z     4       D 4 

D 5        D 5   week 10  V 5  Z 5  W 5 

W 6  W 6  Z 6  M 6 sportklassen 4e lj.   D    6   zoom@regio 

D 7  D 7  Z 7  D    7   sportklassen 4e lj.  V    7   zoom@regio 

V    8  vrije dag   V 8  M 8   Paasvakantie  W   8  boerderijklassen  3e lj.  Z 8 

Z 9  Z 9  D 9   week 15  D    9  brdkl  3e lj. – sport 4e lj.  Z 9   Pinksteren 

Z 10  Z 10  W 10  V  10  brdkl  3e lj. – sport 4e lj.   M 10   Pinkstermaandag 

M 11   week 7  M 11 sportklassen 1e lj. 
  

 D 11  Z 11  D 11   week 24 

D 12  D  12   sportklassen 1e lj.  V 12  Z 12  W 12 

W 13  W  13   Z 13  M 13                         week 20  D 13 

D 14  D  14   sportklassen 1e lj.  Z 14  D 14  V 14 

V 15  V  15   sportklassen 1e lj.  M 15  week 16  W 15  Z 15 

Z 16  Z 16  D 16  D 16  Z 16 

Z 17  Z 17  W 17  V   17    M 17  week 25 

M 18  week 8  M 18  week 12  D 18  Z 18  D 18 

D 19  D 19  V 19  Z 19  W 19 

W  20   W 20 pedagogische studiedag  Z 20  M 20  week 21 D D 20 

D   21   D   21    Z 21  Pasen  D 21  V 21  

V   22   V 22  M 22  Paasmaandag  W 22  Z 22  

Z 23  Z 23  D 23  week 17  D 23  Z 23  

Z 24  Z 24  W 24  V  24  opening school  M 24  week 26  

M 25  week 9  M 25  week 13  D 25  Z   25 opendeur/schoolfeest  D 25  

D 26  D 26  V 26  Z 26  W 26  

W 27  W 27  Z 27  M 27  week 22  D 27  

D 28  D 28  Z 28  D 28  V  28 einde schooljaar 11.45  

  V 29  M 29  week 18  W 29  Z 29  

  Z 30  D 30  D 30  O.L.H.-Hemelvaart  Z 30  

  Z 31    V 31    

 


