
 

TABORSCHOOL LOTENHULLE 

  HULLAERTSTRAAT 2   -  9880     LOTENHULLE 
   051/68 94 87 
   schoollotenhulle@taborscholen.be 

 https://taborlotenhulle.op-weg.be/ 
 

                                  NIEUWSBRIEF  - 19 -                     SCHOOLJAAR 2021-2022                         
 

Taborschool Lotenhulle maakt deel uit van de VZW Organisatie Broeders van Liefde   BE0406.633.304  

 

Beste ouder en leerling, 
 

Onze eerste wekelijkse nieuwsbrief voor 2022 en allereerst wens ik  

 
 

Goed nieuws: de scholen zijn na Nieuwjaar weer 100% open! 

Naast de geldende maatregelen rond het dragen van een mondmasker en 

ventileren/verluchten van de ruimtes, heeft de minister van onderwijs samen met de 

Interministriële Conferentie Volksgezondheid volgende zaken beslist i.v.m. de test-en 

quarantaineregels. Hieronder lezen jullie het volledige officiële bericht dat ons via 

schooldirect heeft bereikt.  

▪ We kijken er naar uit om ALLE leerlingen op maandag 10 januari 2022 op school 

te mogen verwelkomen. 

▪ We blijven zoals voorheen, maximaal het mengen van klasgroepen vermijden in 

gemeenschappelijke binnenruimtes. 
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▪ Bij vervanging van leerkrachten die in quarantaine of isolatie zijn, proberen we 

de klassen maximaal op te vangen en personeelsleden zo in te zetten of te 

verschuiven dat we maximale onderwijskansen aan zoveel mogelijk kinderen 

kunnen bieden. We starten reeds met 2 afwezige collega’s waardoor de 

zorgwerking op school op een laag pitje zal worden gezet zodat  alle 

ondersteuning eerstelijns in de klassen kan worden ingezet. 

▪ Gezien de zeer besmettelijke variant waar we nu mee te maken hebben, 

behouden we de afpsraken inzake mondmaskerplicht op onze schoolterreinen 

én in onze schoolgebouwen en beperken we het aantal volwassenen en derden 

op onze school. 

▪ Vergaderingen en oudercontacten vinden zoveel als mogelijk digitaal plaats. 

Indien  aangewezen kan een fysiek overleg plaats vinden op school onder 

strikte voorwaarden. 

Laten we deze strategie samen correct opvolgen om zo de continuïteit van ons 

onderwijssysteem te blijven garanderen! Hopelijk kunnen we na de krokusvakantie 

rekenen op versoepelingen! 

Een goede start gewenst aan iedereen … en hou het veilig! 

Geniet nog van het weekend en we kijken alvast uit naar maandag 10 januari 2022! 

Aarzel niet bij vragen om de school te contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Stefanie Van den Bussche  

directeur Taborschool Lotenhulle 
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