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Beste ouder, 
 

Schoolfotograaf – foto’s bestellen : 

Vrijdag 24 september kwam de schoolfotograaf langs. Komende week zullen de kinderen een 

flyer ontvangen met informatie voor wie wenst te bestellen. Wens je vrijblijvend foto’s te 

bestellen? Dit kan enkel rechtstreeks met de schoolfotograaf. Zie flyer voor meer informatie. 

 

Website en facebookpagina 

Op onze schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/ vinden jullie heel wat info over het 

leven op onze school. Naast de vele fotoalbums, vinden jullie daar ook het menu van de 

schoolmaaltijden, … 

Evenementen en data 

om te onthouden, vindt 

u bij planning zoals de 

komende sportdagen 

(klik op ‘meer info’ en 

de bijhorende brief 

verschijnt) en vrije 

dagen. 

 

Je kan ook onze 

facebookpagina 

“School Lotenhulle” 

volgen.  Op deze pagina wordt soms een boodschap gepost. Foto’s worden hier niet opgezet. 

Ook onze ouderraad heeft een website (link te vinden op onze schoolwebsite) en eigen 

facebookpagina. 

 

Dag van de leerkracht – dinsdag 5 oktober 2021 

De voorbije periode was voor ons allen al een uitdagende periode, niet in het minste voor onze 

leerkrachten. Wat wij al lang wisten, werd nog maar eens dubbel en dik bevestigd: leerkrachten 

zijn onmisbaar! Elke dag bijsturen, non-stop zoeken naar oplossing, zorgen voor elkaar en dat 

alles met één gemeenschappelijk doel: leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en doen 

groeien. Wauw, jullie doen het toch maar! 

Bedankt voor jullie flexibiliteit, bedankt om er elke dag opnieuw met volle goesting te staan, 

bedankt om jullie verantwoordelijkheid te nemen. Doe zo voort! 

Stuur je mee bedankingen voor onze leerkrachten de wereld in? Deel je eigen foto op sociale media en 

voeg de hashtags #bedanktleerkrachten #waardering10op10 #lesgeveninLotenhulle #onderwijstalent 

#dagvandeleerkracht2021 toe! 
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Koekjesactie 

Maandag 4 oktober 2021 sluiten we de bestellingen af! De brief en het bestelformulier vind u in 

bijlage mocht u nog snel willen bestellen ! Alvast dank voor de vele bestellingen die we reeds 

ontvingen ! De massale steun doet ons ongelooflijk veel deugd ! 

 

Versoepelingen vanaf 1 oktober 

Het mondmasker is niet langer verplicht. Handhygiëne, ventilatie, vaste plaatsen en afstand 

bewaren daarentegen zijn raadzaam en passen we nog steeds toe! Er werden heel wat CO²-

meters aangekocht op school zodat we de gezonde luchtkwaliteit bewaken en comfort qua 

temperatuur in de klassen en ruimtes. 

 

Verloren voorwerpen 

We maken een doorzichtige box met verloren voorwerpen : een box voor ‘verloren doosjes’ en 

een box voor ‘verloren kledij’. De boxen staan in de inkom van de lange gang . Kom gerust eens 

neuzen ! Hoe voorkomen dat de doosjes of kledij in de boxen komen en niet met je kind mee 

naar huis gaan ? LABELEN of  NAAM TEKENEN. Op deze manier kunnen we het met je kind 

meegeven naar huis. 

 

Facturatie – schoolrekeningen 

Mogelijks ontving je een rappel van openstaande schoolrekening(en). Wil je vermijden dat er 

administratiekosten worden aangerekend? Betaal deze tijdig . De schoolrekeningen worden 

door de dienst boekhouding binnen onze cluster verwerkt en volgen een vast stramien. De 

eerste herinnering is gratis. Bij een tweede herinnering wordt een administratiekost 

aangerekend. Heb je moeilijkheden met betaling van je schoolrekeng(en)? Schroom niet en 

maak gerust een afspraak met secretariaat of directie zodat we samen tot een oplossing of 

afbetalingsplan kunnen komen. Er worden 2-maandelijkse schoolrekeningen gemaakt met 

uitzondering van de openluchtklassen (afbetalingsplan). 

 

Schooltoeslag schooljaar 2021-2022 

Kinderen die kleuter of lager onderwijs volgen, kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze 

aan de voorwaarden voldoen. Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang  je de school-

toeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. De school-

toeslag wordt tussen september en december betaald. Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het 

bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. www.schooltoeslagen.be 

 

Still magazine van Broeders van Liefde 

De organisatie van Broeders van Liefde brengt het magzine Still uit. Als ouder kan je je via de 

link ook inschrijven om het magazine gratis te ontvangen. www.broedersvanliefde.be/still-

magazine 

 

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school. 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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