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Beste ouder,
ZWEMMEN LAGERE SCHOOL – belangrijke wijziging
We stelden de voorbije weken vast dat er bij onze lagere schoolkinderen een (grote) achterstand is voor
het zwemmen nav corona. Samen met juf Nele en meester Benitto gingen we op zoek naar een
alternatief om de kinderen optimale zwemkansen en zwemtijd te geven en doen een “zwembijsprong”
vanaf 11 oktober :
*de klassen zullen wekelijks zwemmen in blokken van 7/8/9 aaneensluitende weken per leerjaar
*maximaal 1 leerjaar per shift of maximaal 2 klassen per shift (hoogst uitzonderlijk eens 3 klassen)
*bus shift 2 vertrekt 15 minuutjes later zodat er maximale zwem- en begeleidingstijd is voor elk leerjaar
*we starten het schooljaar met kinderen van de 3de graad en eindigen met de eerste graad
*minstens 2 ‘ professionele’ begeleiders in het zwembad tijdens het zwemmen om in niveaus
klasdoorbrekend te werken met juf Nele als bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding
*de klasleerkrachten gaan mee voor begeleiding in de bus en toezicht & ondersteuning in het zwembad
*meester Benitto zal vanaf maandag 11 oktober het kleuterturnen op maandagnamiddag begeleiden op
school voor de sterrenklas, de uilen- en kikkerklas
In bijlage vindt u de vernieuwde zwemkalender.
GELEGENHEIDSCHAUFFEUR
Ga je als gelegenheidschauffeur mee om een uitstap te ondersteunen? Ben je enkel chauffeur om
kinderen naar een uitstap te brengen of op te halen? Dan zal de klasleerkracht vragen om het document
“GELEGENHEIDSCHAUFFEUR – SCHOOLJAAR 2021-2022” in te vullen en te ondertekenen.
Graag dit document minstens 1 dag vooraf terug te bezorgen aan de klasleerkracht zodat de
klasleerkracht de kinderen kan verdelen over de chauffeurs en dit kan noteren op de bladeren. Waarom
doen we dit? Om te registreren welke kinderen waar zitten (corona en verzekering) en anderzijds om als
school te kunnen aantonen dat we onze gelegenheidschauffeurs op hun verantwoordelijkheid wijzen.
ALVAST HARTELIJK DANK ! In bijlage vindt u zo’n document.

FIETSCONTROLE DONDERDAG 21 OKTOBER
Op donderdag 21 oktober zal de politie van Aalter in de namiddag een fietscontrole op school
uitvoeren. Kom met je fiets naar school zodat je fiets in orde is voor de komende donkere
weken en maanden.
SCHOLENVELDLOOP
Op zondag 14 november 2021 is er terug een scholenveldloop te Sint-Maria-Aalter. Het eerste
startschot wordt gegeven om 10u30. De reeksen volgen elkaar op en de top 3 van elke
categorie ontvangt een medaille. Mogen we vragen om , wie geïnteresseerd is, bij juf Nele langs
te gaan voor inschrijving. Je krijgt dan van juf Nele een deelnemerskaart. Je kan inschrijven tot
en met woensdag 20 oktober. In bijlage vindt u de flyer.

KOEKJESACTIE IS ENORM SUCCES
ONGELOOFLIJK !!! WAW !!!
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U bent één van de duizend … er werden meer dan 1000 koekjesdozen besteld. Door het
enorme succes zijn we genoodzaakt om volgende regeling te treffen voor het afhalen van uw
bestelling :
VRIJDAG 15 OKTOBER VAN 14.30 TOT 15.15 UUR : afhaling bestelling via kind uit A klas van het
lager (1A-2A-3A-4A-5A) + 6de leerjaar
WOENSDAG 20 OKTOBER VAN 11.15 TOT 11.45 UUR : afhaling bestelling via kind uit de
kleuterschool
VRIJDAG 22 OKTOBER VAN 14.30 UUR TOT 15.15 UUR : afhaling bestelling via kind uit B klas van
het lager (1B – 2B – 3B – 4B – 5B)
Mogen we vragen om gepast geld mee te brengen en liefst zo weinig mogelijk muntjes zodat
we de afhaling van de talrijke bestellingen vlotjes kunnen verwerken. De kinderen van het 6de
leerjaar zullen hierbij een handje helpen.
SPONSORLOOP - lopen voor Liberia-Acres of Hope en Zuid-actie Broeders van Liefde
Op vrijdag 22 oktober houden we terug een sponsorloop voor het goede doel.
We willen dit jaar met de verzamelde fondsen terug twee goede doelen steunen: het gekende project in
Liberia via Acres of Hope en ook het project van de Zuidactie van de Broeders van Liefde .
Meer komen jullie te weten via de brief die we jullie bezorgen en via de sponsorkaart die de leerlingen
mee naar huis zullen brengen. Kris Lambrecht, van Acres of Hope – Liberia, komt de leerlingen van de
lagere school info over het project geven.
Ook over de Zuid-actie zullen de leerlingen info ontvangen. De startdag hiervan is in februari 2022
gepland en er zal voor onze school een ambassadeur het project komen toelichten.

UITGESTELDE EERSTE COMMUNIE ZONDAG 17 OKTOBER
Zondag 17 oktober is er om 10.30 uur in de kerk te Lotenhulle de uitgestelde Eerste Communie. Dank
aan de GEZINSBOND om alle eerste communicanten en de kindjes die hun lentefeest vieren of gevierd
hebben en hun familie uit te nodigen voor een receptie op onze school. Deze wordt hen gratis
aangeboden door de gezinsbond. De receptie start aansluitend na de mis en duurt één uurtje en gaat
door op de overdekte speelplaats van onze school. Er werd wel gevraagd om voor 9 oktober in te
schrijven via joel.vandycke@proximus.be

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school.
Stefanie Van den Bussche
directeur Taborschool Lotenhulle
Maandag 18/10 is er geen school voor kinderen. Het team verdiept zich tijdens de
pedagogische studiedag in de kunst en kunde van feedback en gaat aan de slag met google
classroom en ontwikkelingsgericht volgen van de kleuter.
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