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Beste ouder en leerling, 

 
 

Onze derde 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. 

 

PANNENKOEKENACTIE 

JE KAN TOT ZATERDAG 

22.01.2022 PANNENKOEKEN 

BESTELLEN 

VOOR LICHTMIS. 

DANK VOOR JE STEUN! 

 

GEZOCHT 
We zijn op zoek naar volgende spulletjes : 

• Makkelijke broeken (trainingsbroek, legging, …) maatje 98,104,110, 116 

• Kousen voor peuters, kleuters en 6-jarigen 

Bovenstuks zijn voldoende aanwezig op school. 

Graag reservekledij terug mee te geven naar de klas of school. 

 

AFWEZIGHEID MEESTER KOEN – ZORGCOORDINATOR 
Meester Koen zal tot de krokusvakantie afwezig zijn.  

Zijn taken als zorgcoördinator worden door juf Sandry overgenomen.  

U kan haar contacteren op hetzelfde nummer als meester Koen  0492/19.35.31 en een 

boodschap inspreken. Zij zal zelf terug contact met u opnemen.  

Juf Sandry werkt halftijds in onze school, nl. op maandag en vrijdag. Dank voor uw 

begrip als u even moet wachten. Bij dringende zaken kan u steeds terecht op school. 

 

HELPENDE HANDEN OUDERS BIJ LERARENTEKORT  
We hebben de voorbije 2 weken een grote uitval binnen ons 

korps gekend wegens ziekte, quarantaine of isolatie. We 

verschuiven zoveel als mogelijk intern. Grote dank aan de 

ouders die ons afgelopen week ondersteunden.  
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GEEN SCHOOL OP WOENSDAG 26 JANUARI 2022 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG VOOR HET LERARENTEAM.  

 

 

GEDICHTENDAG – START POEZIEWEEK 2022 
 

Donderdag 27.01 geven we 

het startschot van de 

poëzieweek.  

Elke klas krijgt een opdracht. 

 

 

 

RAPPORT LAGERE SCHOOL  
Donderdag 27 januari zullen de kinderen van de lagere school hun 

2de rapport  mee naar huis krijgen. Gelieve het rapport samen met je 

kind te overlopen, het te ondertekenen en daarna terug mee te 

geven naar school. 

 

INZAMELACTIE LUIERS  “LUIERTON”  DOOR HUIS VAN HET KIND 
Dank voor de  overschotjes van luiers. De luierton werd opgehaald door Huis van het 

Kind. Deze actie zal herhaald worden in de maand april op onze school. Dan zal de 

luierton terug in de lange gang worden geplaatst. 

 

TOT DE KROKUSVAKANTIE LOOPT DE OCTOPUSACTIE “FLITS !” 
Wekelijks is er een uitdaging voor alle klassen. In de 

week van 24 januari dagen we de klassen uit om 

voor de krokusvakantie met de straatbingo aan de 

slag te gaan. Alle kinderen ontvangen een 

FLITSKAART.  
 

Op deze manier willen we kinderen en ouders stimuleren om te stappen en te 

trappen in de winter met aandacht voor zichtbaarheid. Via leuke schoolopdrachten 

verdienen de kinderen 4 stickerdelen. Met een volle stickerkaart kunnen ze prijzen 

winnen via www.octoplusplan.info   
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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 
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