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Beste ouder, 

 

STRAPDAG VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

Wat een fluogekte op school ! Dank om je kind dagelijks met fluohesje naar school te sturen. Onze 

muziekboxen weerklonken bij het gezamenlijk startmoment met het straplied en bijhorend dansje . 

Check onze schoolwebsite voor sfeerbeelden ! 

 

AFHALEN KINDEREN TIJDENS DE SCHOOLUREN 

Schoolkinderen kunnen slechts uitzonderlijk tijdens de schooluren de school verlaten onder begeleiding 

en verantwoordelijkheid van een volwassene. Dit omwille van een afspraak bij specialist of arts bvb. 

Mogen we vragen om zoveel als mogelijk deze afspraken buiten de schooluren te plannen. We zijn ons 

bewust dat het soms niet anders kan en hebben hier begrip voor. Bij het afhalen van de kinderen tijdens 

de schooluren zal de volwassene die het kind komt afhalen steeds gevraagd worden om een verklaring 

in te vullen en te ondertekenen zodat we het verlaten van de school kunnen staven en registreren. 

 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

De eerste open ouderraad had plaats nu woensdag 15 september. Onze ouderraad zal onze oud-

leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders feestelijk onthalen met een receptie op school op zondag 

26.09 vanaf 10 uur. Grote dank je wel ! 
 

 

Geen buitenschoolse opvang op woensdag 22 september 

De gemeentelijke kinderopvang meldt ons dat er geen opvang is op woensdag 22 september omwille 

van de kermis in Aalter. De gemeentelijke diensten werken die dag niet. De school zal ’s morgens de 

opvang zelf verzorgen. ’s Middags verwachten we dat alle kinderen zijn afgehaald om 12.00. 

De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 7 uur terecht op school. De opvang gaat door in de turnzaal en 

refter van de school of op de speelplaats van het lager.  

 

Samen met de andere Taborscholen werd beslist deze opvang te organiseren aan het tarief  

van  1 euro voor elk begonnen half uur.  

Kinderen die toekomen tussen 7.00 en 7.30 betalen 3 euro.  

Kinderen die toekomen tussen 7.30 en 8.00 betalen 2 euro.  

Kinderen die toekomen tussen 8.00 en 8.20 betalen 1 euro.  
 

Gelieve het bedrag hiervoor ’s morgens cash af te rekenen met de mensen die de opvang verzorgen. 

Aangezien dit om een eenmalige opvang gaat, wordt er voor deze opvang geen fiscaal attest 

afgeleverd.  
 

Gelieve in te schrijven voor deze opvang zodat we zicht krijgen op het aantal op te vangen kinderen. Dit 

kan via deze link 

https://docs.google.com/forms/d/1D9679Z0UcASJVh

f86ItpifMSeDx_mVPIb3pgwLI00CE/edit?usp=sharing  

 

BELANGRIJKE DATA EN EVENEMENTEN 

Kan je steeds op onze schoolwebsite terug vinden bij “planning”. Vrijdag 24 september zal de 

schoolfotograaf langs komen op school en zondag wordt het uitgesteld Vormsel gevierd. 
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MIDDAGPAUZE EN 

MIDDAGMAAL 

De kinderen van de lagere 

school eten in de grote 

refter. Ze worden begeleid 

door een leerkracht en 

mevr. Nathalie Claeys. De 

boterhameters uit de lagere 

school eten in de 2de beurt.  

Ze spelen eerst een half 

uurtje. Ze worden op dat 

moment begeleid door 

mevr. Debby De Vrieze. Aan 

tafel worden ze begeleid 

door mevr. Nathalie Claeys.   

Dit zijn onze afspraken : 

 

De kleuters eten in de kleuterrefter. De kleuters worden in de refter begeleid door mevr. Sonja Cortier,  

mevr. Anne Vermeire en mevr. Christine Leemans.  
 

WE ZEGGEN NEEN TEGEN RAGES 

Als school zeggen we ‘neen’ tegen rages. We vragen kinderen om geen speelgoed mee te 

brengen van thuis en dus ook geen Pokémonkaarten of andere rages … de kinderen brengen 

enkel op vraag van de klasleerkrachten materialen mee in kader van een thema of activiteit. 
 

OPENLUCHTKLASSEN EN SPAARPLAN 

Eerstdaags zullen de ouders van het 4de en 6de leerjaar een brief ontvangen met de kostprijs van de 

openluchtklassen. Ouders krijgen de kans om te kiezen voor een spaarplan (8 tot 10 keer 25 euro per 

maand sparen of het volle bedrag de maand voor vertrek betalen in één keer). We merken dat heel wat 

kosten gestegen zijn door de corona en zijn volop bezig met het verzamelen en bundelen van de kosten 

zodat we een correcte prijssetting kunnen doorgeven. We danken de ouderraad daar zij voor beide 

openluchtklassen (4de leerjaar plattelandsklassen en 6de leerjaar zeeklassen) 10 euro per kind bijdragen.  

Met het team van de lagere school zijn we dit schooljaar met een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie 

gestart. In kader van het programma kan er op termijn een wijziging komen in keuze openluchtklassen. 
 

KOEKJESVERKOOP 
We zetten graag onze koekjesverkoop in de kijker – in 

bijlage de affiche en het bestelformulier. 
 

Heb je vragen, neem gerust contact met de school !  

Aarzel niet om je zorgen of vragen met ons te delen. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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