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Opening speelwinkel op vrijdag 10 november om 14.30
In de grote vakantie bouwde de ouderraad samen met Joachim Willems, de papa van Florence uit 4A, een
speelwinkel waar de kinderen van de lagere school reeds lang naar uitkeken. Ondertussen is de
speelwinkel zo goed als afgewerkt.
In alle klassen hebben de kinderen mee nagedacht over de naam die ze aan de speelwinkel willen geven
en welke spelmaterialen ze er graag willen ontlenen.
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar die de speelwinkel zullen openhouden, dachten ook mee na over de
manier waarop de ontlening van spelmateriaal kan gebeuren.
Na de herfstvakantie nemen we de speelwinkel graag in gebruik.
De officiële opening heeft plaats op vrijdag 10 november om 14.30. De ouderraad nodigt alle ouders, ook
de ouders met kinderen in de kleuterschool, hiervoor uit met de uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief
en biedt alle ouders en kinderen op dat moment een drankje aan.

Sponsorloop – Lopen voor Liberia-Acres of Hope en Congo-Memsaada
Vorige week zetten onze kinderen zich in voor ‘Acres of Hope’ – Liberia en ‘Memsaada’ – Congo via onze
sponsorloop. We zeggen van harte dank aan alle mensen die onze kinderen sponsorden en stimuleerden.
De kinderen, van klein tot groot, waren heel enthousiast en zetten vrijdagnamiddag 20 oktober een mooie
sportieve prestatie neer waar ze fier kunnen op zijn.
Samen verzamelden ze 2216 euro. We konden dus aan elk van deze twee projecten 1108 euro
overhandigen.
Dit is echt een heel mooi resultaat. Een heel grote dank je wel aan alle leerlingen en aan alle mensen die
onze kinderen zo gul gesponsord hebben, ook in naam van ‘Acres of Hope’ en ‘Memsaada’.
Deze editie was reeds onze 10de sponsorloop. Verspreid over de laatste 10 schooljaren brachten we met
onze leerlingen via onze sponsorloop reeds 13760 euro voor Acres of Hope (en de Rockhill-school) samen.
De officiële overhandiging van de twee cheques gebeurt op vrijdag 27 oktober om 8.45.

Campagne: ‘FLITS! Samen goed op weg’ en ‘Helm op Fluo top’
Tussen de herfst- en de krokusvakantie zijn het de donkerste dagen. Vaak is het nog donker als de
kinderen ’s morgens naar school komen en begint het reeds te duisteren als de school uit is. We
verplichtten alle kinderen reeds van bij het begin van het schooljaar om het fluohesje te dragen. Bijna alle
kinderen houden zich aan deze afspraak. We vragen de medewerking van alle ouders opdat ze er mee
voor zorgen dat de kinderen ’s morgens hun hesje aandoen als ze naar school vertrekken.
In de klassen zal nog eens aandacht aan de zichtbaarheid besteed worden in de verkeerslessen.
Ook de politie komt in enkele klassen het belang van goede zichtbaarheid in het verkeer nog eens duiden.
Om de leerlingen te stimuleren, bieden we alle kinderen een stickerkaart aan in de klas. Het dragen van
een fluohesje levert een sticker op. Wie als fietser ook een helm draagt, kan zelfs twee stickers verdienen.
Met een volle stickerkaart krijgen de kinderen gratis toegang in Planckendael en in de Zoo.
Een aantal flitsteams gaan in Lotenhulle en Poeke op pad om onze leerlingen die extra goed zichtbaar zijn
aan te moedigen met een kleine verrassing. Zorg dus dat je GEZIEN wordt!
Grootouderfeest
Alle oma’s en opa’s van de kinderen van in de lagere school zullen dit jaar uitgenodigd worden naar het
grootouderfeest. Omdat het niet meer mogelijk is alle grootouders in één keer te ontvangen in de feestzaal
splitsen we het feest op in twee dagen.
De grootouders van de kinderen in het 1ste leerjaar zijn welkom op woensdag 8 november voor een
ontbijtwandeling samen met hun kleinkind.
De grootouders van de kinderen van het 2de t/m 6de leerjaar zijn welkom op donderdagnamiddag 16
november voor het grootouderfeest.
De uitnodigingen voor de grootouders van het eerste leerjaar kwamen reeds mee naar huis en de
uitnodigingen voor de grootouders van het 2de t/m het 6de leerjaar komen eind deze week mee naar huis.
Voor de ontbijtwandeling lopen de laatste inschrijvingen binnen. Zo kunnen we alles goed inschatten.
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Proefdoorlichting
Begin oktober deed de school mee aan een proefdoorlichting. Dit betekent dat de school vier onderwijsinspecteurs ontving die een ganse week het reilen en zeilen op onze school mee volgden. De inspecteurs
deden gesprekken met de directie, de leerkrachten, de leerkrachten in de zorgwerking maar ook
gesprekken met de leerlingen van de bovenbouw en gesprekken met ouders. Ze woonden in bijna alle
klassen de lessen bij. In de lagere school was dit in de lessen wiskunde en Nederlands. Na afloop kreeg de
school een verslag over de werking.
Onze school kreeg mooie lovende woorden van de inspectie omdat ze in de onderzochte
leergebieden, in de zorgwerking en in de kleuterschool heel kwaliteitsvol werk levert.
Aangezien het om een proefdoorlichting ging, konden ook wij onze mening zeggen over de manier waarop
de overheid haar inspecties uitvoert. Ze willen de nieuwe manier van werken immers vanaf 2018 in alle
scholen toepassen.
Varia:
 Een leerling van de lagere school verwisselde bij het in de zandbak spelen haar schoenen met
waarschijnlijk dezelfde schoenen van een andere maat. Heel concreet zoeken we naar een paar
witte sportschoenen van de Decathlon, waarschijnlijk maat 36 of 37. Deze die nu op overschot zijn,
hebben maat 34. Kijken jullie eens als je kind ook dergelijke schoenen heeft? We deden reeds
verschillende bevragingen maar konden de verloren schoenen nog niet terugvinden.
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Woensdag 8 november: ontbijtwandeling voor grootouders en hun kleinkinderen in het 1ste leerjaar met
ontbijt in de feestzaal van Lotenhulle
Vrijdag 10 november: 14.30: opening van de nieuwe speelwinkel
Maandag 13 november: 20.00: schoolraad in Lotenhulle
Woensdag 15 november: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
Donderdag 16 november: NM: grootouderfeest in de feestzaal voor de grootouders met kleinkinderen in
het 2de t/m 6de leerjaar
Dinsdag 21 november: 5A: medisch onderzoek in Deinze
Donderdag 23 november: 5B: medisch onderzoek in Deinze
Dinsdag 28 november:
o 3de leerjaar: medisch onderzoek op school
o Sportdag voor 4de, 5de en 6de leerjaar
Donderdag 23, dinsdag 28, en woensdag 29 november: oudercontacten in de kleuterschool
Donderdag 30 november:
o Sportdag voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
o 5de leerjaar: naar planetarium in Brugge
Dinsdag 5 december: Sinterklaas op school
Woensdag 13 december: Soep-op-de-stoep-actie ten voordele van Welzijnszorg
Donderdag 14 december: 1A: medisch onderzoek op school
Vrijdag 15 december: Kerst op school: Houd alvast deze avond vrij!!
Maandag 18 december: opendeurdag voor nieuwe peuters van 9u tot 10u en van 17u tot 19u
Dinsdag 19 december: 1B: medisch onderzoek op school
Vrijdag 22 december: rapport in de lagere school

Na twee maanden hard werken, wensen we alle kinderen en hun leerkrachten een ontspannende
herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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