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Taborschool Lotenhulle maakt deel uit van de VZW Organisatie Broeders van Liefde   BE0406.633.304  

 

Beste ouder, 
 

WE NEMEN EXTRA MAATREGELEN VOOR DE LAATSTE WEEK VOOR DE HERFSTVAKANTIE  : 

 

Op advies van het VCLB wordt er gevraagd 

om minstens tot het resultaat van de 2de 

test gekend is, het mondmasker te dragen 

als personeelslid en met het mondmasker 

les te geven. 
 

Oproep aan alle bezoekers om de 

komende week bij het betreden van lokalen 

het mondmasker te dragen . Zowel 

essentiële derden als ondersteuners &  

therapeuten maar evenzeer ouders, 

leveranciers, … 
 

We laten alle geplande uitstappen en 

activiteiten de komende week op school 

doorgaan weliswaar mits het dragen van 

het mondmasker (ook 

gelegenheidschauffeurs in de wagen) . 
 

Maandag 25/10/2021 is er geen warme maaltijd voor de kinderen van de lagere school mogelijk 

. Kinderen brengen die dag de eigen brooddoos of lunchpakket mee. Vanaf dinsdag 26/10 kan 

iedereen terug van een warme maaltijd op school genieten. 
 

Dank aan FERM om bij de Halloweentocht ook extra maatregelen te nemen. Zij maken enkel 

gebruik van de speelplaats en toiletten en andere ruimtes worden enkel door FERM-

medewerkers gebruikt. Ze zorgen voor een frisse / ontsmette nieuwe start maandag na gebruik 

van onze schoolinfrastructuur. Hartelijk dank hiervoor. 
 

KOEKJESACTIE 

De laatste bestellingen staan klaar om de komende week te worden afgehaald. Wens je toch 

nog een koekjesdoos aan te schaffen ? Dit kan ! Op woensdag 27/10 kan u op de 

kleuterspeelplaats hiervoor terecht bij het afhalen van de kinderen.  

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN ! 

 

Onze 6de klassers vertrekken komende week op zeeklassen . We wensen ze een leerzame week! 
 

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school. 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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