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Beste ouder, 

De herfstvakantie staat voor de deur. In deze bijzondere tijden hopen we dat het met  

jullie gezinnen en familie goed blijft gaan en wensen we alle kinderen een 

welverdiende HERFSTVAKANTIE toe ! De school herstart op maandag 8 november!  

LET OP  : donderdag 11 november en 12 november is de school dicht ! 

 

KOALA  

Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters. We namen  

de taalscreening af de voorbije weken. We namen de screening af op school,  

in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwde persoon. De screening  

werd afgenomen door zorgjuf Stephy Bogaert.  
Ontdek de taalscreening,  KOALA in dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=gJGx1eX_lEI  
 

➢ De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan.  

➢ Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van alle 

kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze school nog 

sterker kunnen maken.  

➢ Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden.  

➢ De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we 

gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk.  

➢ Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek.  

➢ Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. 

➢ We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de 

taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we 

bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw 

kind verder kunnen ondersteunen. 

 

CORONAMAATREGELEN VANAF 8 NOVEMBER 2021 

Mondmaskerplicht 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen binnen opnieuw een 

mondmasker op school. 

Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, 

mag het mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers af, als de 

leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens 

het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie 

is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen en eventueel 

andere personeelsleden.  
 

Aandacht voor ventilatie 

Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de 

verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.  Onze school kocht 

extra CO2-meters aan !  
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Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen 

Enkel nog testing als de leerlingensymptomen hebben en bij 4 of meer besmettingen in 

een klas in één week = gaat de klas in quarantaine ! 

 

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden 

➢ Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen 

een mondmasker. 
➢ Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere 

samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket 

vereist is bv. POPparty van 4 december door onze ouderraad. 

➢ Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling indien 

mogelijk digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, is het dragen 

van mondmaskers sterk aanbevolen.  

 
➢ Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel aandacht 

voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms 

aangewezen kan zijn. 

 

WIST JE DAT 

➢ De link niet werkte en dus een nieuwe link nav mailing rond LERARENTEKORT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

DZOYLDktqkWsGml_JgjZL8PkjpfWHpP7I_u60rlBtnLLkA/viewform?usp=sf_link 

 

➢ een geldig coronapas nodig is voor alle bezoekers/toeschouwers die de 

evenementenzone van de scholenveldloop betreden op zondag 14 nov '21.   

➢ De intocht van SINTERKLAAS staat gepland op zondag 14 november in de 

gemeente Aalter met een heus “sintswingpaleis’  ! 

➢ DAVIDSFONDS organiseert … (zie bijlage) 

 

Geniet van de herfstvakantie ! 
Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle     

 
 

OUDERCONTACTEN EN RAPPORT LAGERE SCHOOL 

Maandag 8 november zullen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun rapport ontvangen en zijn 

de oudercontacten (bij voorkeur digitaal) in de week van 8 november. 

Het rapport voor het eerste, 2de, 3de en 4de leerjaar zal op dinsdag 9 november worden uitgedeeld en 

de oudercontacten vinden plaats in de week van 15 november 2021 .  

OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL 

Ook de oudercontacten in de kleuterschool zullen zoveel als mogelijk digitaal plaats vinden in de 

week van 15 november.  
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