GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 1 februari 2018
Nieuwsbrief aan onze ouders
Het nieuwe jaar is reeds een maand oud. Tijd dus voor een nieuwsbrief.
Carnaval
Voor de krokusvakantie vieren we carnaval met alle kleuters en kinderen van de lagere school.
Op vrijdag 9 februari is er in de namiddag feest in de kleuterschool en in de lagere school.
Alle kinderen kunnen verkleed deelnemen. Als kleuters een pak aandoen uit één stuk, kunnen ze dit beter meebrengen
om in de namiddag aan te doen. De andere kinderen mogen reeds thuis hun verkleedkledij aantrekken. De kleuters
vieren feest op school zelf.
De kinderen van de lagere school doen een carnavalstoet door de Congowijk en een vrij podium. We vragen
uitdrukkelijk om voor deze optocht geen extra carnavalskledij te kopen. Een oud hemd van papa of een hoedje kunnen
reeds wonderen doen. Ouders die wensen mee te stappen zijn welkom om 13.30 aan de ingang van de school.
Bij terugkomst bieden we de ouders graag een kopje koffie aan op de speelplaats.
De ouderraad trakteert de kinderen op een hapje en een drankje. Op de speelplaats en langs de straat worden geen
confetti en slingers meer toegelaten. Ook speelgoedwapens en spuitbussen horen niet thuis in de optocht. Samen met
de kinderen maken we er een toffe namiddag van!
Kidsparty van de ouderraad in het teken van carnaval
Zaterdagavond 3 februari organiseert de ouderraad een kidsparty in het teken van carnaval. De kidsparty gaat door in
de turnzaal van 17.00 tot 22.00. Kaarten zijn op school of bij de leden van de ouderraad te verkrijgen.
Zieke of afwezige leerlingen
Aan de ouders van de leerlingen van de lagere school vragen we om zeker een seintje te geven (voor 8.45u) als de
leerling afwezig is. Daarna dient elke afwezigheid ook gewettigd te worden met een briefje of mailtje bij voorkeur naar
kathleenlotenhulle@taborscholen.be.
Vanaf de vierde dag afwezigheid is voor deze leerlingen steeds een doktersattest nodig dat niet mag geantidateerd zijn.
Dit geldt ook als het weekend er tussen zit.
We vinden het fijn dat ook de ouders van de kleuters een seintje geven als de kinderen afwezig zijn.
Zeker als er maaltijden dienen geannuleerd te worden, dienen we dit te weten voor 9.00.
Dank voor jullie medewerking hieraan.
Toetertesten in 3KO afgeschaft
Dit schooljaar hebben we na gezamenlijk overleg met de titularissen en leerkrachten uit de zorgwerking beslist de
toetertesten niet meer af te nemen. Deze beslissing werd aangestuurd door verschillende factoren: de toetertesten zijn
niet meer genormeerd volgens de huidige kwaliteitsverwachtingen van het onderwijs. Deze testen omvatten slechts een
6-tal aspecten van de 85 waaraan doorheen de kleuterschool werk van gemaakt wordt. Bovendien waren ze sterk
verouderd en zorgden voor een stress-moment bij de oudste kleuters. Aangezien de kleuters in alle klassen vanuit een
professionele kijk in alle ontwikkelingsaspecten opgevolgd worden, bieden deze toetertesten geen echte meerwaarde
meer.
Broederlijk Delen op school
Na de krokusvakantie start de vasten. Gedurende deze vastenperiode wordt er in de klassen van de lagere school
aandacht besteed aan de campagne van Broederlijk Delen.
Dit jaar is het thema: “Help honger de wereld uit en zet je in voor …!” Op de affiche staan Allan en Conrad, twee
kinderen van een boerenfamilie uit Oeganda. In Oeganda leven veel families nog letterlijk in armoede en ze hebben
slechts één maaltijd per dag. De kinderen maken kennis met een project waarbij de familie geholpen wordt door
Broederlijk Delen bij het opzetten van een klein handeltje. Dit handeltje op de markt maakt werkelijk het verschil voor
deze familie en verbetert hun levensomstandigheden aanzienlijk.
In het project voor de lagere school “Olyoota”, dat ‘Hoe gaat het met je? ’ betekent volgen we de twee kinderen in hun
dagelijkse activiteiten. Onze leerlingen zien hoe ook de kinderen in Oeganda dromen hebben om vooruit te komen in
het leven en hoe ze hun dromen kunnen waarmaken.
Week tegen pesten
Op school hebben we gedurende de week van 2 tot 9 februari expliciet aandacht voor dit initiatief.
Op maandag 5 februari wordt in alle klassen van de lagere school hier rond gewerkt. We doen samen de move tegen
pesten en sluiten af met enkele samenwerkingsspelen.
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Varia:
• Pannenkoekenactie
Van harte dank om onze pannenkoekenactie te ondersteunen. We konden zo 1040 pakjes verkopen.
Aan allen smakelijk eten en bedankt.
•

Safer internetday
Zoals elk jaar besteden we bij onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar expliciet aandacht aan het veilig
omgaan met internet en het voorkomen van cyberpesten. Deze klassen zullen terug op 22 februari een sessie
van Jan Cordeels krijgen i.v.m. veilig internetgebruik.

•

Luierbank - inzamelactie
Samen met het LOK (Lokaal overlegplatform kinderopvang Aalter) zamelen we ook op onze school terug
luieroverschotten in. Je kan deze luieroverschotten deponeren in de grote doos in de lange gang. Voor de
paasvakantie worden ze opgehaald door het LOK. Ze schenken deze luiers aan vzw De Toevlucht die ervoor
zal zorgen dat ze bij de juiste gezinnen terecht komen.

•

Luizen
In een aantal klassen zijn de luizen nog steeds niet helemaal bedwongen. Gelieve allen de haren van jullie
kinderen na te zien en een behandeling te starten bij het vinden van luizen of neten. Gelieve deze behandeling
lang genoeg voort te zetten.

•

Wijnkistjes
Het zesde leerjaar is nog steeds op zoek naar wijnkistjes voor hun project van ‘upcycling’.

•

Kleine poort hersteld
Het elektrisch slot van de kleine zijdelingse poort aan de ingang werd hersteld. De grote poort gaat na het
belsignaal terug op slot. Gelieve vanaf nu terug de kleine poort te gebruiken als toegang tot de school.

Kalender:
•
Zaterdag 3 februari: vanaf 17.00 – 22.00: kidsparty door de ouderraad
•
Maandag 5 februari: schoolraad in Maria-Aalter
•
Dinsdag 6 februari: Dikke truiendag
•
Donderdag 8 februari: 5de lj: op leeruitstap: bouwwerken in de steigers
•
Krokusvakantie van 12 februari t/m zondag 18 februari
•
Dinsdag 20 februari: 6de lj: op stap naar het secundair onderwijs - DOE-dag in de scholen van Deinze
•
Donderdag 22 februari: 5de en 6de lj: safer internetday door Jan Cordeels
6de lj: op stap naar het secundair onderwijs - Bezoek aan Emmaüs Aalter
•
Maandag 5 maart: boekenbeurs op school vanaf 15.00
1ste en 2de lj: auteurslezing Hilde Schuurmans
•
Dinsdag 6 maart: NM: 1A: op leeruitstap naar ziekenhuis Deinze
•
Donderdag 8 maart: 5de lj: paddenoverzet aan de Kraenepoel in Aalter
•
Vrijdag 9 maart: Pyjamadag van Bednet
•
Zondag 11 maart: 9u: instapviering voor alle kinderen die hun eerste communie wensen te doen
•
Dinsdag 13 maart: 1B: op leeruitstap naar ziekenhuis Deinze
•
Maandag 19 maart: opendeurdag voor nieuwe leerlingen 2018-2019
Van 9.00 tot 10.00 en van 17.00 tot 19.00
•
Dinsdag 20 maart: sportdag voor 1ste, 2de en 3de lj in Aalter
•
Donderdag 22 maart: sportdag voor 4de, 5de en 6de lj in Aalter
•
Zaterdag en zondag 24 en 25 maart: schooletentje in de gemeentelijke feestzaal
•
Donderdag 29 maart: 4de lj: auteurslezing door Dixie Dansercoer (auteur en wetenschapper)
•
Dinsdag 27 t/m donderdag 29 maart: oudercontacten in de lagere school
•
Vrijdag 30 maart: zwerfvuilactie
Data om te onthouden:
• zaterdag 3 februari: 17u: kidsparty carnaval: organisatie van de ouderraad
• zondag 25 februari: vanaf 7.30: ontbijt van de parochie in de feestzaal ten voordele van Broederlijk delen
• 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
Met vriendelijke groet, Monique Dhoore
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