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Beste ouder, 
 

LERARENTEKORT 

We bezorgen u nogmaals de link nav oproep LERARENTEKORT : 

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

DZOYLDktqkWsGml_JgjZL8PkjpfWHpP7I_u60rlBtnLLkA/viewform?usp=sf_link 

 

Flitsen tussen herfst en krokusvakantie... HELM OP FLUO TOP  !!!! 

Begin dit schooljaar gaven we reeds mee dat onze school zich inschreef als “Octopusschool”. 

Octopusscholen dragen veilige en gezonde schoolomgevingen hoog in het vaandel en zijn 

bereid te werken aan actief woon-schoolverkeer. Meer dan de helft van de Vlaamse scholen en 

de helft van de Vlaamse gemeenten zijn lid. De campagne werd dit schooljaar gestart met de 

Strapdag midden september. “Flits” is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee alle 

deelnemende scholen in de donkere periode ouders en leerlingen verder aanmoedigen om te 

voet of met de fiets naar school te gaan. Want zich actief verplaatsen, ook in de herfst en de 

winter, is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop en draagt bij tot een 

veilige schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter ook leuk om te strappen. Op die 

manier zitten ze fris en monter in de klas. Daarnaast gaat er terecht ook aandacht naar 

zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal. De Flitscampagne start na de herfstvakantie 

op maandag 8 november 2021 en eindigt op vrijdag 25 februari 2022 vlak voor de 

krokusvakantie. Strappen en flitsen jullie mee? 
 

Elk kind krijgt een stickerkaart van hun leerkracht. Elke ochtend krijgen ze op school één of 2 

stickers :       fietshelm op op de fiets = 1 sticker              fluohesje aan = 1 sticker 

Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen. Schrijf je kind in op www.helmopfluotop.be/wedstrijd 

Ze maken kans op heel wat mooie prijzen ! Wanneer de eigen spaarkaart vol is, kunnen ze verder 

sparen op de klasposter.  

 

OUDERCONTACTEN OP ONZE SCHOOL 

De oudercontacten worden door de leerkrachten gepland en zullen bij voorkeur digitaal doorgaan. 

Indien het oudercontact fysiek doorgaat, vragen we aandacht om : 

• bij voorkeur met één persoon naar het oudercontact te komen 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. Raadpleeg de 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. 

 

ANNULATIE SINTINTOCHT IN AALTER op 14 november 2021 ! 
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SPONSORLOOP OP VRIJDAG 19 NOVEMBER in de namiddag 

Voor de herfstvakantie verzamelden onze kinderen reeds centjes voor  ‘Acres of Hope’ – Liberia 

en ‘de Zuidactie’ - voor onze sponsorloop. We zeggen van harte dank aan alle mensen die 

onze kinderen sponsoren en stimuleren. De kinderen, van klein tot groot, zijn enthousiast en 

kijken uit naar die vrijdagnamiddag om een mooie sportieve prestatie neer te zetten waar ze 

fier kunnen op zijn. Een heel grote dank je wel aan alle leerlingen en aan alle mensen die onze 

kinderen sponsoren. Je kan nog tot en met donderdag 18 november centjes indienen. 

 

SCHOOLREKENING SEPTEMBER - OKTOBER 

De facturatie van de leerlingen (schoolrekening)  in september-oktober 2021 wordt vanaf dit 

schooljaar via de centrale boekhouding verwerkt en aan jullie bezorgd. Dit komt omdat we 

volledig opgenomen worden in de boekhouding van de Broeders van Liefde. Dit betekent dat 

de einddatum zal vermeld staan op de schoolfactuur. De eerste herinnering is gratis. Vanaf een 

2de herinnering zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht per openstaande 

schoolrekening per kind. Vermijd deze onnodige onkosten en betaal tijdig je schoolfactuur. We 

aanvaarden enkel overschrijvingen ! Is het niet evident om je schoolrekening(en) te betalen, 

neem contact met directie zodat we een betalingsplan kunnen opstellen . Let op : lopende 

betalingsplannen zijn enkel voor openstaande schoolrekeningen van vorig schooljaar. De schoolrekeningen van dit 

schooljaar vallen hier dus niet onder ! 

 

LUIERTON 

Op onze school zal er vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie een LUIERTON staan (in 

lange gang). Wat een kleine moeite is voor ons, kan een wereld van verschil maken voor een 

kind.  Heb je overschotten aan luiers liggen? Deponeer ze in de luierton op onze school ! Er zijn 

6 luiertonnen verspreid in de gemeente Aalter.  Nood aan info rond opvoeding, opvang, 

luierpakket, …. spreek gerust directie aan  of contacteer Huis van het Kind in Aalter op 

09/325.22.00  of huisvanhetkind@aalter.be of www.aalter.be/huisvanhetkind 

 

FEESTELIJKE OPENING SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Net voor de herfstvakantie ontvingen we het bericht dat burgemeester en schepenen op 

woensdag 10.11 om 11 uur aanwezig zullen zijn op onze feestelijke opening van onze 

schoolbibliotheek. Samen met de kinderen en het team zullen we deze opening een feestelijke 

toets geven ! Ondertussen telt onze schoolbib reeds ruim 1200 boeken voor groot én klein . 

De werkgroep lees- en taalbeleid en de directie kochten alle boeken aan van de leesjury 2020-

2021 waardoor we de boeken tot de kinderen brengen en alle kinderen op deze manier de kans 

geven om deel uit te maken van de ‘leesjury’ via school.  Benieuwd welke boeken de boeken 

van het jaar worden? Meer info over de leesjury  op https://www.deleesjury.be/ 

TIP : als (vrijblijvend) verjaardagsgeschenk al gedacht aan een boek voor onze schoolbibliotheek? Als team 

maken we werk van boekenlijsten voor groot én klein ter inspiratie (uiteraard geheel vrijblijvend) . 

 

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school. 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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