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Beste ouder, 

 

De voorbije dagen was het schoolteam druk in de weer met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Er werd  

stevig geklust, gepoetst en opgeruimd .Komende woensdag 1 september is het immers zover. Dan start het nieuwe 

schooljaar. 

 

Ik neem graag even de tijd om mezelf voor te stellen als nieuwe directeur in de school van jullie kind met bijhorende 

powerpoint in bijlage. 

 

Ik ben ontzettend blij dat ik binnen de organisatie Broeders van Liefde, samen met het team van TABORSCHOOL 

LOTENHULLE, aan de slag kan.  Ik vind het fantastisch deel te mogen uitmaken van deze prachtige & grote school, 

omringd door heel wat groen en een warme sfeer, onmiddellijk voelbaar en zichtbaar. 

 

Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik kijk er naar uit om de kinderen en u als ouder te ontmoeten 

en te leren kennen. Samen met het schoolteam verder mogen bouwen aan deze prachtige school, is een uitdaging 

waar ik veel goesting in heb! 

 

Samen met het team en u als ouder, je kind een prachtige schooltijd bezorgen hier in Lotenhulle, daar heb ik alle 

vertrouwen in ! Want samen kunnen we meer ! 

 

We zorgen alvast voor een feestelijke eerste schooldag. Volgende week woensdag 1 september starten we dan echt 

het nieuwe schooljaar met het  jaarthema  "Mag het een beetje meer zijn...?".  

 

Na anderhalf jaar van beperkingen door corona, mag het inderdaad wat meer zijn en ontvangen we op woensdag 1 

september onze kinderen graag heel feestelijk.   

 

Het schoolteam zal zich feestelijk uitdossen en ook onze kinderen nodigen we uit om op die eerste schooldag 

feestelijk naar school te komen (met vrolijke kleurtjes, strik, boa, hoedje, ...).  

 

Heeft u nog vragen, dan kan u deze gerust stellen tijdens de opendeur of eerstvolgende info-avond. 

Uiteraard kan u ons ook bereiken via mail of telefonisch .  

 
Neem alvast een kijkje op onze vernieuwde schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/ 

 

Met vriendelijke  groet, 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 

 

Eerder communiceerden we reeds in een eerste nieuwsbrief omtrent de de opendeur – en infomomenten. 

Deze info is ook raadpleegbaar op onze website.  

 

Algemene info:  

→ De school is terug open volgens de openingsuren van vóór de coronatijd. 

→ Er kan terug een warme maaltijd genomen worden op school.  

→ We hebben de  toelating om te gaan zwemmen met de leerlingen van de lagere school. 
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Algemene afspraken bij het betreden van het schoolterrein voor ouders en begeleiders:  

→ Beperk de begeleiding van de kinderen steeds tot één persoon. 

→ Draag op het schoolterrein  een mondmasker. 

→ Houd 1,5m afstand van andere volwassenen en kinderen.  

→ Ontsmet je handen als je een gebouw/klas betreedt.  

 

Toekomen op school en eerste schooldag 

Om grote groepen volwassenen op de terreinen te vermijden, maken we graag volgende afspraken: 

→ Alle kinderen komen langs de hoofdpoort aan de kerk naar binnen en gaan via het buitenpad naar de 

speelplaats.  

→ Leerlingen van de lagere school nemen afscheid aan deze poort van hun ouders of begeleidend 

persoon. De eerste dagen zullen de leerkrachten van het 1ste leerjaar de kinderen van hun klassen 

persoonlijk opwachten aan de poort en hen begeleiden.  

Ouders van onze nieuwe leerlingen kunnen de eerste dagen meegaan tot aan het hek van de speelplaats. 

Daar zullen de leerkrachten de nieuwe leerlingen begeleiden.   

→ De ouders van de kleuters kunnen hun kinderen begeleiden tot aan het kleuterpoortje. Geef je kleuter 

daar een dikke knuffel maar houd het afscheid kort zodat er geen groepen mensen samenscholen. Verlaat 

daarna het schoolterrein.   

→ De ouders van de kleuters van de zonne- en vlinderklas (jongste kleuters) kunnen de eerste dagen hun 

kleuter begeleiden tot in de klas. Gelieve ook dit afscheid te doen met een warme knuffel aan je kindje maar 

houd dit afscheid ook kort. Net zoals bij de opendeurdag zijn slechts 5 ouders met kind(eren) toegelaten 

per klas. Zo moet het mogelijk zijn dat alle nieuwe instappers een goede start krijgen.  

 

De eerste schooldag kunnen we om veiligheidsredenen van corona geen gezamenlijk moment doen dat 

kan bijgewoond worden door ouders. Het is onmogelijk om dan een veilige afstand van elkaar te bewaren. 

We zullen dit wel kort doen met de kinderen van de kleuterschool én lagere school afzonderlijk . 

 

Uitgaan van de school bij het einde van de lestijd 

Kleuterschool: 

→ Ouders wachten aan de nieuwe kleuterpoort in de Hullaertstraat. Deze poort gaat open bij het einde van 

de lestijd. De kleuters zullen bij goed weer allen buiten wachten. Op deze manier vermijden we dat 

binnenterreinen terug moeten betreden worden. Afhankelijk of er ook leerlingen van de lagere school mee 

naar huis moeten, kunnen ouders het terrein  verlaten langs de kleuterpoort of hoofdpoort. Gelieve met 

slechts één persoon de kinderen te komen afhalen.  

 

Lagere school:  

→ Ouders wachten op afstand van elkaar aan de poort van de lagere school aan het bos. Bij het tweede 

belsignaal, gaat de poort open en gaan de kinderen die afgehaald worden, naar hun ouders.  

Gelieve met slechts één persoon de kinderen te komen afhalen.  

 

Er gaan geen kinderen weg langs het kleine poortje. Deze weg wordt enkel gebruikt door de kinderen die 

zich vooraan opstellen met hun fiets. Ook de begeleide rij tot aan de SPAR verlaat langs deze weg de 

school.  

 

We wensen alle ouders samen én kinderen een goede schoolstart toe. Ook al moeten we het fysieke 

contact zoveel mogelijk beperken, aarzel niet ons aan te spreken of een afspraak te maken als je iets wil 

delen of met ons bespreken.  
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De eerste schooldag is een bijzondere dag. 

Op deze dag mag het dan ook een beetje meer zijn! 

Omdat we dit schooljaar met een feestelijke start willen vieren, nodigen we alle kinderen van de 

lagere school uit om hun mooiste kleren aan te trekken! 

Neem eens een kijkje in jouw kast om te zien wat daar te vinden is! Misschien vind je wel een mooi 

strikje, kleurrijke kledij, een fleurige sjaaltje of verras je ons met een leuk kapsel. 

Vergeet zeker je dansbenen niet mee te brengen! 

We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen! 

Tot dan! 

Het lagere schoolteam.  
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