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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. 
 

Radio Swingterklaas tijdens het Sinterklaasweekend 
Ook vanuit de gemeente Aalter willen ze onze schoolkinderen én ouders een fijn 

Sinterklaasweekend aanbieden. Met Radio Swingterklaas gaan ze dit weekend live in 

de lucht. Zie aanbod in bijlage. 
 

BLIJ DAT JE OP TIJD BENT 

We verwachten  alle kinderen op school om 8 u 45. Kinderen die te laat komen, 

missen een vlotte en rustige  start van de schooldag.  
 

OSO-TRAJECT of onderwijs slim organiseren 
Met goesting onderwijzen, leven & werken op onze school. 

 
Een betrokken cultuur  

met aandacht voor het creatieve, daadkrachtige en onderzoekende. 

Bouwstenen voor ons schoolteam om de toekomst samen uit te stippelen. 
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COMMUNIES 2022 
Je kan inschrijven voor de Eerste Communie en Vormsel via deze link  
https://www.kerknet.be/h-marta-en-maria-parochie-aalter/informatie/hier-kan-je-inschrijven-voor-de-eerste-communie-2022?microsite=9854 

Eerste Communie in Lotenhulle op zondag 1 mei om 9 uur 

Vormsel in Lotenhulle op zondag 29 mei om 9 uur 
Voor meer info verwijs ik u graag naar https://www.kerknet.be/parochie-aalter/informatie/communies-2022?microsite=9854 
 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
Omwille van vele afwezigheden door quarantaine, isolatie, sluiting klas in onze lagere 

school  in deze moeilijke coronatijden verplaatsen we het 2de rapport van de lagere 

school naar een nieuwe datum : donderdag 27/01/2022 ipv 23/12/2021.  
 

Aarzel niet bij vragen om de school te contacteren. 
 

Met vriendelijke groeten,  

Stefanie Van den Bussche, directeur Taborschool Lotenhulle 

Flyer in bijlage voor de kinderen van het 6de leerjaar en hun ouders. 
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