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Beste ouder, 
 

Elke week versturen we een berichtenbrief met nieuws van de voorbije week op 

school en wat je de komende week mag verwachten én wist je datjes. 
 

 

SCHOLENVELDLOOP 
Onze school haalde de wisselbeker binnen! Heel wat schoolkinderen 

liepen mee en 10 kinderen haalden zelfs een podiumplaats. Dikke 

proficiat aan alle deelnemers! 
 

 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 
'Met spijt in het hart moeten wij onze Parents Only Party op 

4/12 annuleren. De 4de Coronagolf maakt het niet mogelijk om 

dit 100% Covid-safe te organiseren. We hadden er nochtans 

keiveel zin in! Alvast bedankt voor jullie begrip. Noteer alvast de 

nieuwe datum voor volgend jaar: zaterdag 22/10/2022 P.O.P.  

Dan geven we er samen met jullie een geweldige lap op!' 
 

 

SINTERKLAAS 

De Sint en Zwarte Piet komen dit jaar langs bij de kinderen OP SCHOOL 

op vrijdag 3 december.  Het bezoek zal met de nodige afstand en 

hygiënemaatregelen verlopen.  
 

 

KERSTVAKANTIE 
De kerstvakantie start op vrijdag 24 december 2021 om 12 uur. De buitenschoolse 

opvang is ’s morgens nog open, maar in de namiddag GESLOTEN. 
 

 

SPONSORLOOP 
De kinderen liepen heel wat kilometers ten voordele van de Zuidactie van de 

Broeders van Liefde en Acres of Hope, Liberia. Samen verzamelden we 1804 euro.  

We schenken aan beide doelen 902 euro . Meer info over onze goede doelen op 

https://fracarita-belgium.org/ en https://www.acresofhopebelgium.be/ 
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RARARA, VAN WIE BEN IK? 
Mag ik terug naar huis komen? Van wie ben ik? Wil 

mijn eigenaar mij terug komen ophalen aub? 

Groetjes,  

verloren kledingstuk en doosje. 
 

 

BELONING VERKEERSACTIEVE SCHOOL 
Onze school ontvangt een bronzen schoolmedaille voor haar inzet 

voor verkeers- en mobiliteitseducatie en deelname aan Helm op 

Fluo Top, meester op de fiets, fietscontrole op school, …   

We kiezen voor een ervaringsgerichte aanpak! 
 

 

VORMSEL 2022 
Hier vind je info en kan je inschrijven voor het Vormsel 2022 :  

https://www.kerknet.be/h-marta-en-maria-parochie-aalter/informatie/hier-vind-je-

info-en-kan-je-inschrijven-voor-het-vormsel?microsite=9854 
 

 

COMMUNICATIE / CONTACT MET DE SCHOOL  
Voor praktische zaken graag communiceren via het schoolsecretariaat. Kathleen 

Cornille is elke dag aanwezig tijdens de schooluren behalve op dinsdag en vrijdag-

namiddag.     051/68 94 87          kathleenlotenhulle@taborscholen.be 
 

Moet uw kind (onverwachts) naschools naar de buitenschoolse opvang? De 

begeleiders van de buitenschoolse opvang nemen hen mee. U hoeft de school 

hiervoor niet te contacteren. De kleuterleidsters brengen de kleuters tot hen. 
 

 

Heb je vragen?  

Neem gerust contact met de school. 

We helpen je graag verder. 
 

Met vriendelijke groeten,  

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 
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