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Beste ouder, 
 

FIETSCONTROLE 
De donkere winterperiode staat voor de deur. Daardoor is het van groot belang dat alle fietsen in 

orde zijn. Denk aan een goed werkend fietslicht, reflectoren op de juiste plaats, …  

Op donderdag 18 november komt de politie naar school om de fietsen van onze schoolkinderen 

na te kijken. Een goed uitgeruste fiets verhoogt immers de veiligheid van uw kind op de weg. We 

nodigen dan ook zoveel mogelijk kinderen uit om donderdag met de fiets naar school te komen. 

Zo krijgt u als ouder zicht op wat eventueel nog kan aangepast worden om de fiets van uw kind 

nog veiliger ter maken. Deze actie koppelen we graag aan de start van de ‘helm op fluo top’ en 

‘flitscampagne’ als OCTOPUSSCHOOL. We hebben een kleine verrassing voor alle ‘fietsers’ op 

18.11.  Ook de kinderen van het 5de leerjaar die op donderdag 18.11 op uitstap zijn, mogen hun fiets 

op school stallen ter nazicht. 

 

We nodigen onze schoolkinderen uit om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te 

komen. Mogen we vragen uw kind erop te wijzen dat verlichting belangrijk is. We denken hierbij 

aan het dragen van fluo en een goed werkende verlichting. 
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WIST JE DAT ? 

➢ Indien een kind van onze school positief test op COVID u zo snel als mogelijk 

de directie op de hoogte brengt via een SMS naar 0493/70.38.77 met 

vermelding van de naam van je kind en de klas? We houden continu het 

aantal besmettingen of kinderen in quarantaine bij per klas.  

➢ Een positieve test binnen het gezin? Quarantaine voor een schoolkind? Graag 

een mailtje naar schoollotenhulle@taborscholen.be en de leerkrachten van uw 

kind. In bijlage nogmaals de beslisboom want we merken dat het aantal besmettingen bij 

ouders en/of kinderen aanzienlijk toeneemt. Dus graag de hygiënemaatregelen correct 

naleven. 

➢ Op de schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/   vind je de mail-

adressen van de 

klasleerkrachten, 

secretariaat, 

directie en andere 

personeelsleden. 

 

 

FEESTELIJKE OPENING 

SCHOOLBIBLIOTHEEK 
Woensdag 10 november 

openden we feestelijke onze schoolbibliotheek “het boekenparadijs”. Het initiatief werd opgestart 

door juf Monique. Kinderen goesting geven voor lezen en boeken, de leeskriebel doorgeven, staat 

ook hoog op mijn prioriteitenlijstje als schooldirecteur. Van klein tot groot de aantrekkingskracht 

van boeken wakker fluisteren! Onze schoolkinderen hadden een grote inbreng. Zo is de naam en 

tekening op de banner van hun hand. Ook de opening werd grotendeels door de kinderen vorm 

gegeven met muziek én woord. 
 

 

LERARENTEKORT 

We verzamelen alle info die we ontvingen via het google forms. Dank alvast om in te vullen! 

 

 

Heb je vragen? Neem gerust contact met de school. 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 

 

 

 

Via deze weg herinneren we u graag aan de SPONSORLOOP VRIJDAG 19 NOVEMBER. 
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