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Beste ouder,
Vanaf heden is onze zorgcoördinator , meester Koen De Dobbelaere, telefonisch bereikbaar op
het nummer 0492 19 35 31.
Gelieve steeds een bericht na te laten als er niet wordt opgenomen.
Meester Koen belt u zeker terug.
LEESNIVEAU VAN UW KIND NA TESTING – EXTRA INOEFENING
De voorbije week werd uw kind getest voor lezen. Vooral het technisch lezen dat in de onderbouw volop wordt aangebracht vraagt heel wat inoefening alvorens dit een vaardigheid wordt
die de kinderen vlot onder de knie hebben.
Bij het vergelijken van de testresultaten van eind vorig schooljaar en begin dit schooljaar stellen
we vast dat meerdere leerlingen per klas een minder goed testresultaat behalen dan in juni
vorig schooljaar. Deze terugval doet ons vermoeden dat het lezen tijdens de grote vakantie is
stil gevallen. Dit baart ons toch enige zorgen. Dit betekent immers dat sommige leerlingen niet
meer het leesniveau behalen dat nodig is bij de start van het nieuwe schooljaar. Om de
opgelopen achterstand snel terug in te halen vormen we
op school kleine leesgroepjes. Na afname van de leestesting krijgen de kinderen een leestreintje mee en kan u
zien welk leesniveau uw kind heeft. Dat wordt in de
klasagenda gekleefd. De codes mag u als volgt begrijpen:
M: het gewenste leesniveau in het midden van het schooljaar
E: het gewenste leesniveau op het einde van het schooljaar
Om het gewenste getal te kennen, neemt het leerjaar telt u daar
telkens 2 bij.
vb: E3 = gewenste niveau op het einde van het 1e leerjaar
vb: M4 = gewenste niveau in het midden van het 2e leerjaar
vb. E5 = gewenste niveau op het einde van het 3e leerjaar

Om ons te ondersteunen in die opdracht willen we
vragen ook thuis het lezen heel wat kansen te geven door bijna dagelijks samen wat te lezen.
Met de nodige inspanning op school en thuis zijn we ervan overtuigd dat
het leesniveau snel terug opgekrikt kan worden. Heeft u bijkomende
vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de school.
Alvast dank voor uw medewerking.
Breng je sportclub naar school?
Graag willen we als school met veel enthousiasme deelnemen aan deze
actie. Is het mogelijk om de kinderen naar school te laten komen in de
outfit van hun favoriete sport/ sportclub?
Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in
de kijker plaatsen. Deze actie vindt plaats op woensdag 29 september 2021.
Sportieve groeten! Juf Nele
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VERSPREIDING DRUKWERK OP SCHOOL
Sommige perioden van het jaar worden wij overstelpt met folders. De eigen schoolinformatie
komt hier door soms in het gedrang.
Wij geven hierbij graag een paar afspraken mee:
• Er zijn 7 data waarop niet-schooleigen drukwerk meegegeven wordt aan de leerlingen van de
kleuter- en lagere school . Initiatieven vanuit onze ouderraad maken uiteraard deel uit van het
schooleigen drukwerk.
• De directeur beslist uiteindelijk of het drukwerk al dan niet via de school verspreid kan worden.
• Zuiver commercieel drukwerk wordt niet meegegeven. Niet-Aalterse initiatieven kunnen
geweigerd worden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor educatieve uitgaven.
• Het drukwerk (op papier) moet op het secretariaat bezorgd worden ten laatste op de
opgegeven data (zie onderaan).
• Te laat binnengebracht drukwerk zal pas de volgende keer verspreid worden. Lokale initiatieven
kunnen een uitzondering krijgen door de directeur.
Ten laatste afgeven op vrijdag :
03 september 2021
15 oktober 2021
03 december 2021
14 januari 2022
11 maart 2022
06 mei 2022
10 juni 2022

Data uitdelen op dinsdag :
07 september 2021
19 oktober 2021
07 december 2021
18 januari 2022
15 maart 2022
10 mei 2022
14 juni 2022

DOE DE TEKENCHECK
CONTROLEREN – VERWIJDEREN - OPVOLGEN! De 3 belangrijkste acties in kader van tekenbeten. Werd
er een teek op school bij je kind vast gesteld? We geven je een scheurbriefje mee naar huis en eventueel
de teek in een filmrolletje. Vrijblijvend kan u de teek als ouder laten onderzoeken , bv. op de ziekte van
lyme. Meer info op https://www.tekenbeten.be/

KOEKJESVERKOOP

: afsluiten op maandag 4 oktober 2021 !

We zetten graag onze koekjesverkoop in de kijker – in
bijlage de affiche en het bestelformulier.
Bij vragen, aarzel niet om de school te contacteren.
Stefanie Van den Bussche
directeur Taborschool Lotenhulle
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