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Nieuwsbrief aan onze ouders

Lotenhulle, 21 december 2017

Nu de Sint terug naar Spanje vertrokken is, en ook ‘Kerst op school’ reeds voorbij is, kijken we terug op de
voorbije activiteiten en blikken we vooruit naar komende nieuwe jaar in 2018. Deze week is nog een
drukke periode op school, daarna kijken we evenals de kinderen uit naar de gezelligheid en warmte van de
kerst- en nieuwjaarsdagen.
Langs deze weg willen we jullie namens het voltallige team en alle medewerkers vreugdevolle
kerstdagen toewensen in familieverband en een gelukkig en gezond nieuw jaar in 2018. We bieden
hierbij onze wensen digitaal aan.

Kerst op school
We blikken terug op een geslaagde kerst op school.
We bedanken alle ouders die een steentje bijdroegen aan onze ‘Kerst op school’.
Zonder hulp kunnen we dit immers niet realiseren. Jullie helpende handen maakten voor ons echt een
verschil. Van harte dank!
Dankzij de hulp van de leerkrachten en kinderen en de steun van de ouders haalden we ook 475 euro op
voor Studio Nona! Bedankt daarvoor!
Voor ons evenement ‘Kerst op school’ kochten we kerstbomen aan. De bomen zijn ongeveer 1,6 tot 1,8m
groot. Ze staan in pot gedrukt. Misschien kunnen ze in jullie huiskamer een tweede leven krijgen als je nog
geen kerstboom aanschafte.
De school biedt ze te koop aan tegen de helft van de prijs nl. 10 euro.
Laatste schooldag voor de kerstvakantie
We sluiten het eerste trimester af met een gezellig samenzijn met de kinderen op vrijdagnamiddag 22
december. Om 14.30 bieden we alle kinderen van de lagere school een tas warme of koude chocomelk
aan met een versnapering. Gelieve de leerlingen van de lagere school daarvoor een beker mee te
geven.
De kleuterschool houdt op vrijdag na de middag een gezamenlijk kerstfeestje in de polyvalente zaal. Ze
sluiten de namiddag ook af met een samenzijn met een beker chocomelk en een koek. De kleuters
gebruiken daarvoor hun beker uit de klas.
Terugblik Sinterklaasfeest
Hartelijk dank aan Sint en Piet voor het mooie en nuttige cadeau dat elke klas mocht ontvangen. Fijn dat
Sint en Piet samen met de ouderraad de handen in elkaar sloegen en zo de kinderen verrasten met
educatief leer- en spelplezier. Dikke merci!
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Rapport in de lagere school
Op vrijdag 22 december brengen de kinderen van de lagere school hun tweede rapport mee naar huis. Dit
rapport bevat de evaluatie van november en december. Gelieve het volledige rapport met zowel cijfer- en
doelenevaluatie na te kijken, te ondertekenen en met je kind te bespreken. Heb je vragen bij het rapport,
gelieve je te wenden tot de klastitularis van je kind.
De rapporten worden door de klastitularis zelf uitgereikt aan de kinderen met een leerlingencontact. Dit wil
zeggen dat de juf of meester even de tijd neemt om met de leerling apart het rapport te bespreken.
Pannenkoekenverkoop
Begin januari starten we traditioneel met onze pannenkoekenverkoop. De kinderen brengen de
inschrijvingsformulieren na nieuwjaar mee naar huis. Met de pannenkoekenverkoop willen we graag een
centje opzij leggen om de nieuwe klassen voor de kleuterschool in te richten. Ook voor de speelwinkel in
de lagere school willen we graag nog enkele nieuwe spullen aanschaffen.
We hopen dat jullie (en familie, vrienden, buren, …) samen met ons lekker willen smullen en ons zo een
steuntje in de rug geven. Reeds hartelijk dank bij voorbaat.
Bouwwerken
Zoals reeds gemeld, zijn de bouwwerken voor een bijkomend kleuterblokje en refter voor de kleuters
gestart. De bomen werden vorige week zaterdag reeds gerooid. Na nieuwjaar starten de werken volop. Het
bos wordt uit veiligheidsoverwegingen daarom gesloten. Ook na 16.00 is het verboden met de kinderen het
bos te betreden.
Voorlopig blijft de toegang van de school langs de buitenweg behouden.
Kalender:
• dinsdag 9 januari: 1ste lj: ganse dag naar Veilige Have: intergenerationele activiteiten
• donderdag 11 januari:
o 6de lj: NM: Uitleg over het secundair onderwijs door het CLB
Ouders kunnen aansluiten bij deze sessie of naar de infoavond voor ouders gaan in MariaAalter
o 1A: NM: sessie fluootje met de politie: ‘Zien en gezien worden.’
• woensdag 17 januari: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
• donderdag 18 januari: 1B: sessie fluootje met de politie: ‘Zien en gezien worden.’
• donderdag 25 januari:
o Info-avond voor de ouders van het 6de lj door het CLB in Maria-Aalter
Deze info-avond gaat over de overstap naar het secundair onderwijs.
• vrijdag 26 januari: Sportdag voor de kleuterschool in het sportcentrum in Aalter
De peuters blijven op school om te sporten.
• dinsdag 30 januari: 4de lj: naar het provinciehuis in Gent (provinciehuis-Gravensteen)
Data om te onthouden:
• zaterdag 3 februari: 17u: kidsparty carnaval: organisatie van de ouderraad
• zondag 11 maart: instapviering voor de kinderen die hun eerste communie doen.
• zaterdag 24 en zondag 25 maart: schooletentje in de gemeentelijke feestzaal
• zondag 6 mei: Eerste communie om 9 uur
• zondag 20 mei: Plechtige communie om 9 uur
Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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