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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. 

 

GEZELLIG SAMENZIJN ZATERDAG 25 JUNI 2022 
Nu het terug mag … organiseren we op zaterdag 25 juni een bbq ’s middags & zomerbar met 

animatie voor de kinderen in de namiddag op onze school. “Mag het een beetje meer zijn?” was ons 

jaarthema en we gaan voor op en top gezelligheid! Hou deze datum dus vrij en laten we gezellig 

samen zijn na 2 jaar corona! Meer info volgt! 

 

KALENDER 2023 – VRIJE DAGEN KOMEND SCHOOLJAAR 

https://taborlotenhulle.op-weg.be/
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FIETSEN 
De voorbije week werd er lustig gefietst op en rond onze school. Het 6de leerjaar legde het 

fietsexamen af in Aalter. Het 4de leerjaar ging oefenen ter voorbereiding van de plattelandsklassen 

begin juni in Sint-Jan-in-Eremo en de kleuters trainden ook hun fietsvaardigheden! 

 

COMMUNIES EN VORMSELS IN 2023  
Wat de eerste communies betreft: 

De communies worden door de parochie georganiseerd, niet meer 

door de scholen. Er zijn twee mogelijkheden: 

Mogelijkheid 1: 

Ouders die vinden dat hun kind er klaar voor is, 

komen met hun kind naar een viering van de 

parochie 

en laten het voor het eerst de communie 

ontvangen. 

Dit gebeurt in persoonlijke afspraak met de pastoor. 

 

Mogelijkheid 2: 

Ouders laten hun kind aansluiten bij een speciale 

communieviering in groep. 

Zaterdag 22 april om 14 uur in St.-Maria Aalter 

Zondag 23 april om 9 uur in Bellem 

Zaterdag 29 april om 14 uur in Aalter 

Zondag 30 april om 9 uur in Lotenhulle 

Zondag 30 april om 14 uur in Aalter 
 

Wat de vormsels betreft: 

Onder voorbehoud van opmerkingen vanwege het bisdom worden volgende data en uren 

vastgelegd: 

Donderdag 18 mei om 9 uur: Ursel 

Donderdag 18 mei om 11.00 uur: Knesselare 

Zaterdag 20 mei om 13.30 uur: St.-Maria Aalter 

Zaterdag 20 mei om 15.00 uur: Bellem 

Zaterdag 20 mei om 16.30 uur: St.-Maria Aalter 

Zondag 21 mei om 9.00 uur in Lotenhulle 

Zondag 21 mei om 11.00 uur in Aalter 

Zondag 21 mei om 14.00 uur in Aalter 

 

 

Inschrijven kan vanaf 15 augustus via de parochiale website  

https://www.kerknet.be/organisatie/h-marta-en-maria-parochie-aalter 

Pastoor Johan 

 

KALENDER 
• Het eerste en 2de leerjaar trekken dinsdag 24 mei naar Art’Aa te Aalter voor de promoshow. 

Dank aan de gelegenheidschauffeurs! 

• Op dinsdag 24 mei is er ’s avonds SCHOOLRAAD in Sint-Maria-aalter. 

• Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei GEEN SCHOOL.  

• Op zondag 29 mei is er Vormsel in de kerk te Lotenhulle om 9 uur met aansluitend receptie 

voor alle kinderen én hun ouders van het 6de leerjaar. Grote dank aan onze ouderraad om 

deze receptie voor hen te organiseren! 

 

Heeft u vragen, zorgen of bedenkingen, laat het ons gerust weten. 

Met vriendelijke groeten, 

Stefanie Van den Bussche,  

directeur Taborschool Lotenhulle 

https://taborlotenhulle.op-weg.be/
https://www.kerknet.be/organisatie/h-marta-en-maria-parochie-aalter

