GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
directie: 0485/11 80 15
Laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 aan onze ouders
Beste ouders,

e-mail: schoollotenhulle@taborscholen.be
website :
www.schoollotenhulle.taborscholen.be

Lotenhulle, 27 juni 2018

Het schooljaar 2017 – 2018 is voorbijgevlogen en de kinderen kijken wellicht verlangend uit naar de grote vakantie.
23 leerlingen van het zesde leerjaar verlaten onze school. We wensen hen alvast veel succes in hun nieuwe school.
Openings- en sluitingstijden van de school in de grote vakantie:
Van maandag 2 juli 2018 t/m vrijdag 6 juli 2018 is de school telkens open tussen 9.00 en 12.00 en tussen 14.00 en
16.00. Het secretariaat is elke voormiddag open t/m donderdag.
De directie is meestal aanwezig tenzij er vergaderingen doorgaan. Wens je de directie te spreken, dan is het best om
een telefonische afspraak te maken. Dit kan gerust ook in de namiddag of avond.
Vanaf maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018 is de school gesloten.
Vanaf maandag 20 augustus is de school terug elke werkdag open. De permanentie is dan telkens verzekerd
tussen 9.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 18.00.
Je kan op school terecht voor inschrijvingen en voor vrijblijvende inlichtingen.
Ook op andere momenten is een inschrijving en rondleiding mogelijk. Gelieve hiervoor een afspraak te maken. In de
voormiddag is de directie of iemand van de administratie aanwezig. (tel. directie: 0485/11 80 15)
Op maandag 27 augustus is er in de voormiddag wel personeelsvergadering voor het ganse schoolteam.
Opendeurdag: voor alle kinderen en hun ouders
donderdag 30 augustus 2018 tussen 17.00 en 19.00
Ouders en kinderen kunnen die dag even binnenlopen en kennismaken met de kleuterjuf, de klastitularis uit de lagere
school en de nieuwe klas. De zorgcoördinator en de directie kan je die dag ook aanspreken.
De kinderen van de lagere school krijgen die dag reeds enkele boeken en schriften mee om te kaften.
Bij de turnleerkracht kan een nieuw turnpak aangeschaft worden in de polyvalente zaal.(voor kinderen van de lagere
school)
Infomomenten: enkel voor ouders!
School en ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de kinderen. Om zicht te krijgen bij
wat op school gebeurt, organiseert de school voor alle klassen, zowel in de kleuter- als lagere afdeling infomomenten.
Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de ouders. De titularissen geven informatie over de manier van werken in de klas.
Deze avonden worden warm aanbevolen aan alle ouders.
Ook ouders van nieuwe peuters die reeds ingeschreven zijn maar pas starten op een later instapmoment gedurende
het jaar zijn welkom in de peuterklas om het verloop van de dag op school te horen van de juf.
Infodag: voor de kleuterschool: voor de ouders
woensdag 29 augustus van 19.30 tot 20.30
Infodag: voor het eerste en tweede leerjaar: voor de ouders
dinsdag 28 augustus van 19.30 tot 20.30
Infodag: voor het derde en vierde leerjaar: voor de ouders
dinsdag 4 september van 19.30 tot 20.30
Infodag: voor het vijfde en zesde leerjaar: voor de ouders
donderdag 6 september van 19.30 tot 20.30
De nieuwe klaslijsten voor de kleuterschool zullen uithangen op woensdag 29 augustus in de lange gang (na 16.00)
De nieuwe klaslijsten voor de lagere school zullen uithangen op dinsdag 28 augustus in de lange gang (na 16.00)

Indeling van de groepen: schooljaar 2018 - 2019
Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2018-2019 wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen
op 1 februari 2018.
• Het lestijdenpakket geeft voor de kleuterschool recht op 6 klassen.
Onder voorbehoud van eventueel sterk gewijzigde omstandigheden starten we volgend schooljaar als volgt in
de kleuterschool:
Kikkerklas:
Uilenklas:
Sterrenklas:
Bloemenklas:
Vlinderklas:
Zonneklas:

K3 + K2:
K3 + K2:
K2 + K1:
K2 + K1:
K1 + peuters:
K1 + peuters:

Juf Marleen Bekaert
Juf Julie Dewyn
Juf Tania Vandecasteele
(grootste groep K2)
Juf Chantal Van Wassenhove (grootste groep K2)
Juf Liezelot De Backer
Juf Evelien Vervenne

Zorgklas: juf Sandry Van Hecke (anderhalve dag in de week)
Vanaf de krokusvakantie: peuterklas (muizenklas) → juf Sandry Van Hecke
Indien de aantallen in de vlinder- en zonneklas te groot worden zal een 7de kleuterklas opgestart worden voor de
instappende peuters.
Meer informatie hierover zal gegeven worden op infomomenten in de vlinderklas en zonneklas.
In de namiddag is er gelegenheid tot slapen voor de jongsten. Mevr. Sonja Cortier en Mevr. Mieke De Clercq, onze
kinderverzorgsters, begeleiden er afwisselend de kindjes. De kindjes worden om 13.00 afgehaald op de speelplaats
en gaan dan met de kinderverzorgster naar het slaapklasje waar ze kunnen slapen tot 15.00. Na de pauze sluiten
ze terug aan in de klas.
• Onder voorbehoud van eventuele sterk gewijzigde omstandigheden starten we volgend schooljaar als volgt in
de lagere school:
1A: Juf Ingrid Van Cauwenberghe
1B: Juf Isabelle De Willemaeker
2A: Juf Marijke Turrekens
2B: Juf Mieke Vervynck
3 : Juf An Hoeben
4A: Mr Kris Goemaere
4B: Juf Nathalie De Dapper
5A: Juf Lien De Zutter
5B: Juf Lisa Van Hevele
6A: Juf Els Meerschman
6B: Mr Kurt Van de Weghe
Met het lestijdenpakket voor de lagere school kunnen we bijna 11 klassen vormen.
Het 6de leerjaar zit op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag samen o.l.v. Mr Kurt.
Juf Els begeleidt op deze momenten 2A.
Zorgcoördinator: Mr Koen De Dobbelaere
Leerkrachten bewegingsopvoeding: juf Katrien Verniest ( + zwemmen)
juf Nele Blomme
Varia
•

Communicatie
Ook volgend schooljaar willen we verder inzetten op digitale communicatie. We checken volgend schooljaar
nogmaals de mailadressen zodat onze brieven alle gezinnen bereiken en iedereen maximaal wordt
geïnformeerd.

•

Koek en drankje in de namiddag
In de namiddag mogen de kinderen een droog koekje meebrengen. Gelieve dit mee te geven in een doosje
dat genaamtekend is. Om meer werk te maken van een nette speelplaats zijn individueel verpakte koeken
niet toegelaten. De boterhameters brengen hun boterhammen mee in een brooddoos die genaamtekend is.
Nog steeds brengen sommige kinderen teveel suikerrijke dranken mee.
Het drinken van water willen we heel sterk promoten.

•

Turnschoenen
De leerkrachten lichamelijke opvoeding vragen om bij voorkeur een sportschoen (liefst met witte zool) te
voorzien om aan de turnlessen deel te nemen. Deze sportschoen kan niet dezelfde zijn als de schoenen die
dagelijks gedragen worden. Gewone turnpantoffels bieden te weinig ondersteuning tijdens het turnen.

•

Gevonden voorwerpen en verloren materiaal
Tot vrijdag 6 juli kunnen jullie alle verloren voorwerpen afhalen aan de kapstokken en op de tafels in de lange
gang. Kijk even op de website bij de rubriek ‘verloren/gevonden’ en vind je spullen terug!
We vragen uitdrukkelijk om alle materiaal van de school terug te bezorgen. Handboeken en materiaal dat
verloren is, zal begin september gefactureerd worden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een nota
waarop duidelijk vermeld wordt, wat niet werd terugbezorgd.

•

Rapporten in de lagere school
Op donderdag 28 juni, maar niet vroeger, krijgen de kinderen van de lagere school hun laatste rapport van dit
schooljaar mee naar huis.
Gelieve de ringmap met tabbladen terug mee te geven naar school zodat we ze volgend jaar opnieuw
kunnen gebruiken. De bladen van dit schooljaar kan je samenbrengen met de snelbinder die in de
rapportmap zal zitten. De kinderen uit het 6de leerjaar kunnen uiteraard hun map behouden.

•

Fluohesjes
Volgend schooljaar willen we blijvend inzetten op de zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer. Alle
kinderen dragen verplicht een fluohesje om naar school te komen, hetzij per fiets, te voet en ook als ze
zich van de parking naar de school begeven.
Nieuwe leerlingen ontvangen een fluohesje. Gelieve de fluohesjes die de leerlingen kregen dus goed te
bewaren en op 3 september terug mee te geven naar school.
De leerlingen van het eerste leerjaar en het vierde leerjaar krijgen een nieuw groter fluohesje in ruil voor hun te
klein geworden hesje. Met deze actie proberen we de veiligheid van de kinderen te ondersteunen!

•

Facturatie
De leerlingen kregen de laatste facturatie mee van dit schooljaar. Gelieve hier a.u.b. extra aandacht aan te
besteden zodat de factuur niet de ganse vakantie in de boekentas blijft zitten. Indien een leerling nog ziek was
en een maaltijd of drankje niet meer nam, gelieve dit cash op het secretariaat te komen afrekenen. Merk je
toch nog een foutje in de facturatie, gelieve dit te melden tot 4 juli.

•

Als bijlage bij deze brief vinden jullie op de achterzijde de vakantiekalender voor het schooljaar
2018 – 2019

•

Kosteloosheid
Als aparte bijlage bij deze brief ontvangen de kinderen van de 3de kleuterklas t/m het 5de leerjaar een extra
brief. Daarin word je als ouder geïnformeerd over de kosteloosheid in het basisonderwijs en krijg je concrete
info over hoe wij daar in het nieuwe schooljaar 2018-2019 mee omgaan. Voor elk leerjaar wordt een aparte
versie gedrukt zodat je zicht krijgt op alle materiaal die je kind in het nieuwe schooljaar zal ontvangen. Zo hoef
je geen onnodige kosten te maken. Met vragen hierover kan u terecht bij de directie.

•

Van harte dank aan de ouderraad voor alle geboden hulp en de projecten die ze dit jaar financieel
ondersteunden:
o De bijdrage voor de zeeklassen (6de lj) en plattelandsklassen (4de lj): €10 per leerling
Hiermee konden we de leerlingenfactuur voor deze openluchtklassen met dit bedrag verminderen.
o Fijn dat Sinterklaas samen met de ouderraad de handen in elkaar sloeg en zo de kinderen verraste
met educatief leer- en spelplezier.
o Ook tijdens de boekenbeurs kon elke klas voor een extra bedrag van de ouderraad een boek
aanschaffen.
o Een speciale dank aan Xavier Foulon, papa van Océane (4de lj) en Thales (5de lj), die een groepje
kinderen uit het 3de leerjaar elke maandagmiddag leerde schaken. Fijn om te zien wat deze kinderen
op zo’n korte tijd leerden.
Ouders die geïnteresseerd zijn in de werking van de ouderraad zijn welkom op de eerste algemene open
vergadering van woensdag 19 september 2018 om 20.15 op school.
Je verneemt er meer over de werking en kan nadien beslissen als je wenst toe te treden.

•

Van harte dank aan alle leesouders en natuurouders. Dank ook aan alle andere ouders en grootouders
die zo vaak klaar staan met een helpende hand, met allerhande spullen die op school heel goed van pas
komen of een ritje naar hier of daar. We waarderen jullie bijdrage enorm.

•

Eind dit schooljaar gaat Greta De Zutter, werkzaam in de administratie op pensioen. Greta was sinds 1979 aan
onze school verbonden. We bedanken Greta voor haar jarenlange inzet voor onze school.
Het ganse schoolteam wenst alle kinderen en ouders een zonnige en aangename vakantie toe. We
verwachten alle kinderen goed uitgerust terug op maandag 3 september 2018.
Namens het schoolteam,
Monique Dhoore, directie

GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
Tel: 051/68 94 87
e-mail: schoollotenhulle@taborscholen.be

VAKANTIEKALENDER 2018 - 2019
Pedagogische studiedag: woensdag 26 september 2018
Eerste vrij te nemen vakantiedag: maandag 8 oktober 2018
Herfstvakantie: van maandag 29 oktober t/m zondag 4 november 2018
Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Tweede vrij te nemen vakantiedag: maandag 4 februari 2019
Pedagogische studiedag: woensdag 13 februari 2019
Krokusvakantie: van maandag 4 maart t/m zondag 10 maart 2019
Pedagogische studiedag: woensdag 13 maart 2019
Paasvakantie: van maandag 8 april t/m maandag 22 april 2019
Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
Andere vrije dagen van het derde trimester:
✓ donderdag 30 mei (O.-H. – Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019
✓ maandag 10 juni 2019 (pinkstermaandag)
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2019: de school is uit om 11.55
Op deze vrije dagen en in vakanties is de kinderopvang soms open, soms gesloten.
Gelieve in het BKO zelf de nodige afspraken te maken en tijdig te reserveren indien jullie hiervan wensen
gebruik te maken.

COMMUNIES
Eerste Communie: zondag 19 mei 2019 om 9.00
Plechtige Communie en Vormsel: zaterdag 1 juni 2019 om 14.00

EXTRA MUROS ACTIVITEITEN
Zeeklassen 6de leerjaar in Oostende: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Plattelandsklassen 4de leerjaar in St.-Jan-in-Eremo: 3 juni t/m 7 juni 2019

