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NIET WEL 

 

lentekrabbels en lentebabbels voor Lentelandouders 
14de jaargang, nr. 1     v.u. : het Lentelandteam 

 
 

Dan wensen we jullie allen “ondanks”  

toch  

een warme KERST en een hoopvol 2021!  

 
Kerst en Nieuw  

zullen zo ‘anders’ zijn dit jaar, NIET?! 
We zullen NIET met z’n allen rond een 

kerstboom mogen staan of samen rond 
een tafel aanzitten!  

We zullen NIET mogen klinken met wie 
ons zo dierbaar zijn bij de overgang! 
   Dit staat zo lijn recht tegenover wat 
Kerst en Nieuw zouden moeten zijn, 

NIET?! 
 
   
 

Maar wat WEL kan en mag, is, in kleine  
eenvoudige dingen, laten voelen dat 

we ‘ondanks’, WEL heel dichtbij 
kunnen zijn; dat we WEL kunnen 

rekenen op de solidariteit van  
mensen rondom ons; dat we WEL 

geloven in een toekomst waarin we 
zonder zinloze begrenzingen kunnen 

leven. 
WEL, ga je hierin met ons mee?! 
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Weet je dat… 
 

We in Lenteland verkeersveiligheid hoog in het vaandel dragen. Regelmatig doen we 

acties om de kinderen een attitude aan te leren om zich op een zo veilig mogelijke manier te 
bewegen op de openbare weg. Een goede zichtbaarheid, een veilige fiets, het kennen van de 
verkeersregels, het dragen van een fietshelm,… kunnen allemaal helpen om ongelukken te 
voorkomen.  
 

De politie kwam op 5 oktober opnieuw langs voor een jaarlijkse fietscontrole. Rijden onze 

leerlingen wel op fietsen die veilig zijn in het verkeer? We moeten helaas vaststellen dat de 

resultaten opnieuw niet goed zijn. Bij 60 % van onze leerlingen die met de fiets naar 
school komen, was de fiets niet in orde. (bij 56 fietsen van de 92 die gecontroleerd 

werden). Heel vaak zijn het de fietsverlichting en/of reflectoren die niet in orde zijn of niet 
werken. Deze zijn essentieel om veilig te fietsen. Wij promoten fietsen heel sterk, maar we vragen 
jullie medewerking om ervoor te zorgen dat de fietsen van jullie kinderen in orde zijn.  
In deze donkere dagen is zichtbaarheid heel belangrijk. Kijk dus de fietsverlichting na en zorg voor 
reflectoren op de fietswielen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de strapdag in september werd er in de afgelopen weken een 

fluoactie op poten gezet door de MOS-werkgroep van de school. Alle 

leerlingen krijgen een fluojas van de school en we vragen om die fluojas 
dan ook elke dag te dragen (= attitude). De leerlingen konden stickers 
verdienen bij het dragen van hun fluojas en als dan ook nog eens de 
fietshelm gedragen werd, verdienden ze 2 stickers. In sommige klassen 
zijn de leerlingen heel gedreven om hun stickerposter vol te krijgen.  
 
Aan de leerlingen die vaak met de fiets naar school komen, werden ook 

fluobags ter beschikking gesteld om over de boekentas te trekken. Zo zijn de leerlingen extra 

zichtbaar in het verkeer.  
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Weet je dat… 
 

… we in de afgelopen maanden heel wat investeringen gedaan hebben op vlak van media. In ons 

nieuwe leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven) neemt mediavaardigheid een belangrijke rol in, naast 
natuurlijk ook nog heel wat andere leerdomeinen. Media is niet meer weg te denken in onze 
maatschappij en de evolutie gaat heel snel. In Lenteland willen we dan ook onze leerlingen 
mediavaardig afleveren op het einde van de zesde klas.  
We zijn al een aantal jaar op weg om het gebruik van media in alle klassen te stimuleren en het 
werken met computers in de klas is al sterk ingeburgerd. Maar we kunnen zeker nog heel wat meer 
bereiken.  

In dit trimester hebben we heel wat 
geïnvesteerd in mediamateriaal. Naast 
een gulle schenker die de school 
steunde door een 20-tal computers te 
doneren, waarvoor heel veel dank !!!, 
kochten we zelf ook heel wat 
chromebooks, ipads en laptops aan, die 
naast de computers in de klas ingezet 
kunnen worden. Een laadbox om alle 
toestellen te kunnen opladen was dan 
ook onontbeerlijk . In alle klassen 
worden deze middelen al heel vaak 
aangewend en kunnen de leerlingen 
kennismaken met allerlei interessante 
toepassingen. Die weg is zeker nog niet 
ten einde,... we zullen daar blijven op 
inzetten en blijven in groeien.  
 

Met de leerlingen van de lagere school zijn we ook opgestart met het gebruik van Google Classroom. 
In deze beveiligde omgeving leren de leerlingen werken met mail, documenten, presentaties, …  
 

Via dit platform organiseerden we voor het eerst digitale oudercontacten voor de lagere school 
net voor de herfstvakantie. We kregen daar heel wat positieve reacties over en het is dan ook heel 
vlot verlopen.  
 
  
 
Weet je dat… 
 
 
… we dit schooljaar heel wat nieuwe leerlingen mochten verwelkomen. We merken een grote 
stijging in de peuterklas die nagenoeg volzet is, maar we verwelkomen ook heel veel zij-instromers in 
de kleuter en lagere afdeling.  Als we de balans maken tussen de leerlingen die de school verlaten en 
de leerlingen die de school binnenstromen, kunnen we spreken van een positief verhaal. Rond 1 
februari, de belangrijke teldatum voor scholen, gaan we vermoedelijk richting 315 leerlingen, wat 
een stijging van ongeveer 20 leerlingen is in vergelijking met vorig jaar.  
 

Omdat de jongste kleuterklassen zeer sterk aangroeien, hebben we uren kinderverzorging 

bijgekocht. Al jaren klagen we bij de overheid aan dat er meer uren kinderverzorging nodig zijn in de 
klassen van de jongste kleuters, helaas zonder resultaat. Het is dus een dure investering voor de 
school maar welkom en noodzakelijk om een goeie zorg voor onze allerkleinsten te kunnen 
waarborgen.  
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Weet je dat…  
 
 

… de Sint en zijn trouwe helper ons een bezoekje bracht op 1 december. We merkten 

tot onze verbazing dat de Sint ook al enkele dagen voordien op onze school is blijven slapen. Dat was 
best spannend. Sint ontving zelfs een liefdesbrief, want een juf van de school was toch een beetje 

verliefd geworden op de Heilige man. De helpers van het oudercomité zorgden ervoor dat de 

Sint aan alle kinderen iets lekkers kon geven. EEN GROTE DANKJEWEL DAARVOOR… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Weet je dat… 
 
 
… we door corona heel creatief moeten zijn in onze schoolwerking. Lenteland kiest voor eigentijds en 
innoverend onderwijs, maar heel wat werkingen en boeiende, leerrijke activiteiten moesten we 
helaas schrappen: klasdoorbrekende werkingen die samenwerking stimuleren, de vele uitstappen 
waarbij leerlingen onvergetelijke leerkansen kunnen opdoen, interessante workshops om de lessen 
te verrijken, boeiende externen die in de lessen iets komen vertellen of demonstreren, zwemlessen, 
het schoolkoor, … De impact van de maatregelen is groot. Uiteraard proberen we dit zo goed 
mogelijk te ondervangen in de klassen en proberen we via mediamateriaal het leven van buiten de 
school in de klassen te brengen. Maar dit kan nooit hetzelfde zijn als “echt beleven”.  
 
Door de regels in de school heel goed op te volgen, hopen we dat de cijfers mogen verbeteren en we 
binnenkort opnieuw wat meer ruimte krijgen om te evolueren naar de gewone schoolwerking. Maar 
veiligheid staat voorop en risico’s zullen we niet nemen.  
 
 
            DANKJEWEL AAN ALLEN OM DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE BLIJVEN RESPECTEREN! 
 
 
 



Lentekriebels, jaargang 14, nr 1 blz. 5 

Weet je dat… 

 
 

…onze MOSwerkgroep een beloning van 900 euro  

binnenhaalde voor “Operatie Proper”. Ons beleid omtrent 

afval in school en een aantal acties omtrent zwerfvuil 

kregen een pluim van de jury. De leerlingen van alle klassen 
zorgden ervoor dat de omgeving in en rond de school proper 
gemaakt werd. Het blijft ongelooflijk 
hoeveel mensen zwerfvuil zomaar 
achterlaten op het openbaar terrein. 
Onze leerlingen stonden er versteld 
van.  
Daarnaast kregen we ook lof voor het 
gebruik van koekendoosjes en 

bekers/drinkflessen, het sorteren van het afval op school en het 
verankeren van deze acties in onze schoolwerking.  
Ons werk heeft geloond, want op 13 oktober mochten de trekkers van de 
werkgroep MOS, juf Sofie van 1A en juf Mieke van de bloemetjesklas de 

cheque van 900 euro in ontvangst gaan nemen! De MOS werkgroep zal 

bekijken hoe we dit budget zinvol kunnen besteden.  
 
 
Weet je dat…  
 

… de voorleesweek in november niet ongemerkt voorbij gegaan is in de school. In alle 

klassen werd voorlezen en werd lezen  in de belangstelling geplaatst.  Het hoeft geen betoog meer 
dat lezen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die van jongs af aan in 
contact komen met boeken,  kinderen die vaak mogen genieten van voorlezen en die zelf vaak lezen, 
hebben een duidelijke voorsprong in hun ontwikkeling. Ze leren immers heel veel bij op vlak van 
woordenschat, zinsbouw,  algemene kennis, taalvaardigheid… .    Lezen is ook de basis om het in de 
verdere schoolloopbaan goed te doen. Leren en studeren zonder leesvaardigheid lukt moeilijk.   
Omdat we  “lezen” in Lenteland dan ook heel belangrijk vinden , laten we geen kansen onbenut om 
kinderen te stimuleren in het lezen.  Leesplezier bevorderen, draagt dan ook sterk bij  in de motivatie 
van kinderen om een boek in de hand te nemen. We zetten  op  onze school graag in  op 
verschillende vormen van lezen: voorlezen, stil lezen, samen lezen, duolezen, toneellezen,… noem 
maar op.  
In Lenteland is er vorig schooljaar ook een werkgroep “lezen” in het leven geroepen om mee te 
helpen denken hoe lezen verder gestimuleerd kan worden op onze school en om af en toe 
“leesacties” te organiseren.  
 
Tijdens de voorleesweek trakteerde opa Jef Soenens elke klas  op een digitaal voorleesverhaal . 

Wat een werk moet dat geweest zijn, maar… alle kinderen genoten  met volle teugen! Heel veel 
dank daarvoor. 
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De peters en meters van de zesde klas lazen samen met hun mete- of petekindje van het 1e leerjaar 
een verhaal, volledig coronaveilig uiteraard. Dit leverde hartverwarmende beelden op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Weet je dat… 

 

 

 

…we op vrijdag 21 mei een pedagogische studiedag plannen, ter vervanging van de 

studiedag die weggevallen is  op 16 november. Deze studiedag stond nog niet op de schoolkalender, 
vandaar deze mededeling. Deze pedagogische studiedag  kan ook nog wegvallen, mocht corona 
opnieuw roet in het eten strooien.  
 
 
 
 
Weet je dat… 
 

… we al veel vragen krijgen van ouders om in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022 .  
Peuters en leerlingen die nog willen instappen in dit schooljaar kunnen op elk moment inschrijven.  
 
Broertjes en zusjes, nieuwe peuters of nieuwe leerlingen  die  instappen vanaf 1 september 2021 
kunnen pas aanmelden vanaf 1 maart.  Door Stad Roeselare zullen nog folders verdeeld worden met 
de nodige uitleg omtrent aanmelden en inschrijven. Bij vragen kan er ook altijd contact genomen 
worden met de school. 
 
 
 
 
 



 

 


