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Beste ouders,
Hopelijk zijn de batterijen van iedereen opnieuw opgeladen tijdens de voorbije vakantie. We staan
intussen helemaal klaar om aan het tweede deel van het eerste semester te beginnen.
Bij de start van het schooljaar was het best wel wat zoeken om alles in goede banen te leiden wat
betreft de organisatie van Lenteland DORP. Regelmatig kregen we te maken met
stroomonderbrekingen, waardoor elektriciteit, internet en telefonie niet beschikbaar waren. Ook
water en gas ontbraken geregeld, maar intussen kunnen we stellen dat de grootste zorgen op dit vlak
voorbij zijn en alles vanaf nu goed zou moeten werken.

Weet je dat...
…de opbouw van onze nieuwbouw intussen gestart is met een prima ploeg. De
werken verlopen zeer vlot en het is fijn om elke dag een mooie vooruitgang te zien.
Ook de leerlingen kunnen van dichtbij de werken volgen en geboeid toekijken. Vooral
de grote kranen kunnen op enthousiaste blikken rekenen.

Weet je dat…

…we in onze school 3 ondersteuners van een ondersteuningsnetwerk mochten
verwelkomen. Juf Stefanie, juf Hanne en juf Annelies komen elke week heel wat uren in onze school
om in de klassen kinderen met specifieke zorgnoden, waarvoor een ondersteuningsaanvraag
ingediend werd, te helpen begeleiden. We hopen dat de drie juffen zich vlug thuis voelen in onze
school en dat we samen een weg kunnen zoeken om dit nieuwe systeem te integreren in onze
schoolwerking. We moeten nog omgaan met de nodige kinderziektes bij deze nieuwe manier van
werken, maar we zijn ervan overtuigd dat deze werking de kinderen ten goede zal komen. De
contactgegevens van deze ondersteuners zijn binnenkort terug te vinden in de schoolagenda’s van
de kinderen voor wie een aanvraag werd goedgekeurd.
Weet je dat…

…alle

ouders

grote dankjewel verdienen voor het
opvolgen van de afspraak omtrent fruit in onze school. Deze actie is
een

een groot succes en we zijn blij samen te kunnen gaan voor gezonde
voedingsgewoontes bij de leerlingen van Lenteland!
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Weet je dat…
…Scolarest de nieuwe leverancier is van
schoolmaaltijden voor ARKORUM. De start
van deze nieuwe samenwerking verliep niet
van een leien dakje, maar we hopen stilaan
optimaal te kunnen werken qua organisatie.
We proberen samen te zoeken naar het
ideale evenwicht voor een gezonde en
lekkere maaltijd voor elk kind. Scolarest
houdt maximaal rekening met de regels
betreffende gezonde voeding zoals gesteld
door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Wij
willen als school werk maken van een
gezonde levensstijl. We rekenen erop dat u
als ouder ons voedingsbeleid actief zult
ondersteunen en uw kind helpt motiveren om
zowel op school als thuis gezond te eten en
voldoende te bewegen.

Weet je dat…
…enkele bereidwillige leerkrachten konden rekenen op een ploeg vrijwillige ouders om
tijdens de herfstvakantie een dag de handen in elkaar te slaan om onze speelplaats op

te leuken met kleur en spelelementen.
Vandaag enkel vrolijke gezichten bij onze leerlingen toen ze de speelplaats zagen…

Een grote dankjewel daarvoor!
Weet je dat…
… we kunnen terugblikken op een geslaagde eerste versie van de

herfstwandeling,

georganiseerd door het oudercomité! Een mooie opkomst en een puike organisatie zorgden
voor een sfeervolle avond waar zowel ouders als kinderen van genoten… Een pluim voor het
oudercomité en we kijken al uit naar de volgende editie…

Weet je dat…
… we nog anderhalf jaar gebruik moeten maken van Pagode om onze opvang voor en na school te
organiseren. Daarna kunnen we in de nieuwe gebouwen terecht. Intussen hebben we geïnvesteerd
in kasten op wielen en heel wat nieuw spelmateriaal om de kinderen in de opvang een leuke tijd te
bezorgen. Op woensdagnamiddag worden er sinds dit jaar ook regelmatig leuke activiteiten gegeven
door onze opvangjuffen. Chocoladegebakjes maken en samen opsmullen, armbandjes maken of
andere knutselwerken…zorgden al voor veel enthousiasme bij de kinderen!
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