
 

TABORSCHOOL LOTENHULLE 

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

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

                                  NIEUWSBRIEF  - 20 -                     SCHOOLJAAR 2021-2022                         
 

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

 

Beste ouder en leerling, 
 

Onze tweede wekelijkse nieuwsbrief voor 2022. Elke week versturen we een nieuwsbrief met nieuws 

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

 

CORONA 
U ontving reeds de nieuwe beslisboom om na te gaan of uw kind wel/niet naar school mag komen 

na een besmetting of hoog risico contact en aandachtspunten voor u als ouder. De beslisboom kan 

u ook terug vinden op onze website. 
 

Door het hoge aantal afwezige leraren werd het 2de leerjaar voor 1 dag gesloten. Een aantal ouders 

stelden zich kandidaat om ons uit de nood te helpen bij nood aan leraren. Mogelijks wordt er de 

komende weken eens in de klas van uw kind beroep op hen gedaan. Met het team wikken en wegen 

we steeds af daar we het aantal wissels in één klas willen beperken en anderzijds de kans tot 

verspreiding van het virus ook zo klein mogelijk willen houden. Ook de interne verschuivingen doen 

we in het belang van de klasgroep. Derden op onze school proberen we te beperken tot de 

personen die van belang zijn om onze leerplandoelstellingen te realiseren. 
 

De kleuterjuffen zullen met hun ouders communiceren omtrent het afhalen van de kleuters. We 

merken dat het her en der stropt en anderzijds willen we het aantal ouders beperkt houden die in 

onze lokalen moeten zijn. Mogelijks vragen enkele juffen om je kleuter aan de buitendeur op te 

halen of via éénrichtingsweg in de polyvalente zaal. Dank voor de opvolging en medewerking! 

 

SMARTSCHOOL  
Nog niet alle ouders slaagden er in om het smartschoolaccount te activeren. Voor elk kind dient dit 

afzonderlijk te gebeuren want soms worden er berichten voor bepaalde klasgroepen afzonderlijk 

gestuurd. Momenteel kunnen er enkel berichten vanuit school naar de ouders worden gestuurd. We 

bouwen onze Smartschoolcommunicatie stapsgewijs verder uit. We brengen u steeds op de hoogte 

van vernieuwingen. Binnenkort kan u ook de school vanuit de Smartschoolapplicatie berichten 

sturen. Nu dient dit nog via schoollotenhulle@taborscholen.be of telefonisch op 051/68.94.87.  

 

DATA OM TE ONTHOUDEN (zie website bij planning en praktisch) 
WOE 26.01  &  VRIJ 04.02 IS ER PEDAGOGISCHE STUDIEDAG OP ONZE SCHOOL 

MAANDAG 07.02 IS EEN FACULTATIEVE VERLOFDAG 

 

MONDMASKERS 
Elke klas in de lagere school beschikt over mondmaskers dankzij Huis van het Kind Aalter en de 

school. Kinderen dienen met mondmasker de school te betreden en heb dus reeds een 

mondmasker van thuis uit mee naar school. Mocht er doorheen de schooldag nood zijn aan een 2de 

of een vervangend mondmasker dan kunnen de kinderen dit op school krijgen. 
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PANNENKOEKENACTIE 2022 
Liefste ouders, leerlingen,  vrienden, familie, buren  en sympathisanten van onze school,  

 

Op Lichtmis zijn onze overheerlijke Diksmuidse 

pannenkoeken terug! Dan gaan we met z’n allen 

smullen van deze heerlijke pannenkoeken ! 

 

We hopen om zoveel mogelijk pannenkoeken te 

verkopen, om de werking van onze school een 

duwtje in de rug te geven. We willen investeren in 

gevoelsplekken op onze school en we willen ons 

mediapark verder uitbreiden. 

 

Komende weken houden we een grote voorverkoop. Je kan zelf 

pakjes kopen en ook aan familie, vrienden & kennissen pakjes 

verkopen. Die pakjes bestel je bij via een digitale bestelbon 

https://forms.gle/eGM73nDz4JDsmX3w7 

en kan je ophalen op zaterdag 29.01 tussen 9u-12u OF op 

maandag 31.01 door een leerling van onze school laten bezorgen.  

We geven deze pakjes dan mee op het einde van de schooldag. 

Gelieve deze info aan te duiden op de bestelbon. 

 

 Voor de 3 personen die de meeste pakjes kochten, hebben we mooie verrassingen in petto!  

 

1 PAKJE = 500 GRAM = 8 DIKSMUIDSE PANNENKOEKEN = €4,00 

 

Vanwege de coronapandemie werken we enkel  

met een digitale bestelbon en via overschrijving.  

Gelieve het bedrag van uw aankoop  

(= aantal pakjes pannenkoeken x €4,00) over te schrijven  

naar het rekeningnummer BE97 7374 1411 3049   

op naam van Taborschool Lotenhulle 

met vermelding van uw naam  + "PANNENKOEK22".  

 

We sluiten de voorverkoop af op zaterdag 22 januari 2022. Enkel 

bestellingen waarvan de betaling uiterlijk op zaterdag 22 januari 

2022 werd uitgevoerd, kunnen we verwerken. 

 

Reeds dank bij voorbaat voor uw steun en SMAKELIJK! 

namens  team Taborschool Lotenhulle 
 

mailto:schoollotenhulle@taborscholen.be
https://taborlotenhulle.op-weg.be/
https://forms.gle/eGM73nDz4JDsmX3w7

