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Beste ouder, 
 

Maandag  18 oktober 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. 
 

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.  
 

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.  
 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

 
Meer dan 250.000 jongeren gaan naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door 

en maken er vrienden voor het leven, en dat willen we met onze feestdag vieren! Afspraak op 

vrijdag 22 oktober voor een editie als nooit tevoren!  

Luidkeels zeggen we dank je wel aan al die vrijwilligers, animatoren & monitoren 

& leiding ! Trek dus je ‘uniform’ aan en laat je zien op school ! 

 
SPONSORLOOP -  lopen voor Liberia-Acres of Hope en Zuid-actie Broeders van Liefde 

Op vrijdag 22 oktober lopen we voor het goede doel. We zorgen voor een appel als beloning voor de 

kinderen ! Dank je wel om de goede doelen te steunen ! De kinderen hebben er alvast heel veel zin in . 
 

KOM VRIJDAG 22 OKTOBER 

IN SPEEL/SPORTKLEDIJ/UNIFORM JEUGDBEWEGING NAAR SCHOOL 

 

KOEKJESACTIE 

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 : 

*WOENSDAG  20/10 VAN 11.15 TOT 11.45 UUR : afhaling bestelling via kind uit de kleuterschool 
 

*VRIJDAG 22/10 VAN 14.30 UUR TOT 15.15 UUR : afhaling bestelling via kind uit B klas van lager  
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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. Uitzonderlijk kan u ook op een ander moment uw bestelling afhalen. 

 

ZORG OP ONZE SCHOOL 

Op onze school werken heel wat zorgleerkrachten, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 

Meester Koen  is onze zorgcoördinator van peuter tot 6de leerjaar. Je kan hem contacteren bij 

zorgvragen 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. 
 

Juf Stephy, kleuterleidster,  biedt zorg in de kleuterschool en neemt onder andere ook de KOALA af bij 

de 5-jarigen (meer info hierover in onze volgende nieuwsbrief). Juf Sandry, kleuterleidster,  biedt zorg in 

de kleuterschool én de lagere school. Onder andere via schrijfdans. Juf Eva, lager onderwijzeres, biedt 

vooral ondersteuning en zorg in de lagere school. Zij is enkel op dinsdag op onze school. Onze school 

ontving extra lestijden ‘bijsprong’ om de leerachterstand nav corona op de scholen weg te werken. Juf 

Eva wordt ingeschakeld in de klassen om niveaugroepjes (kleine groepjes) te kunnen maken zodat we op 

3 sporen kunnen werken : basis – herhaling – verdieping. Ook meester Koen biedt deze zorg en 

ondersteuning in de lagere school. Zowel de klastitularis als de zorgleerkrachten nemen eens een 

basisgroepje of een herhalingsgroepje of een groepje met extra uitdagingen. 

 

OUDERCONTACTEN OP ONZE SCHOOL 

De oudercontacten worden door de leerkrachten gepland en kunnen in principe gewoon FYSIEK 

doorgaan . U zal of een brief ontvangen om in te tekenen via de klasleerkracht of de mogelijkheid om 

via een doodle om een moment te prikken. 

 

Toch vragen we n.a.v. corona jullie bijzondere aandacht voor een aantal zaken zowel naar preventieve 

maatregelen als naar organisatie.  

• Kom bij voorkeur met één persoon naar het oudercontact zodat het nooit te druk wordt. Voor 

gescheiden ouders kan hier een uitzondering gemaakt worden als de informatie moeilijk kan 

gedeeld worden. Dit bespreek je met de titularis van je kind.  

• We proberen ons aan deze tijden te houden zodat het nooit te druk wordt.  

• Kom op tijd naar het oudercontact van je kind maar ook niet te vroeg.  

• Wachten doe je bij voorkeur buiten of in het polyvalent zaaltje beneden  = wachtplek. We voorzien 

géén wachtplekken  in de gang . 

• Per klas zal een lijst uithangen met de uren waarop je verwacht wordt. Raadpleeg deze lijst vooraleer 

je naar boven gaat.  

• Houd afstand van andere volwassenen.  

• Ontsmet je handen vooraleer je een gebouw/klas binnen gaat.  

 

Samen kunnen we zorgen voor een corona-proof gesprek. Bedankt voor jullie medewerking hiervoor. 

 

 

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school. 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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