GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 16 februari 2018

Nieuwsbrief aan onze ouders
Bouwwerken op school
Zoals jullie wellicht reeds gezien hebben, zijn de bouwwerken voor een laatste bijkomend kleuterblokje met
bijkomende refter gestart. Vooral in deze beginfase wordt veel aan-en afgereden met zwaar vervoer. Dit kan
alleen langs de hoofdtoegang van de school. Met de aannemer en onderaannemers werden goede
afspraken gemaakt om de begin- en einduren van de school niet te verstoren.
Aangezien ik merk dat het buitenpad er momenteel wel heel erg vuil bij ligt, werd besloten dit buitenpad als
toegangsweg te sluiten. Gelieve dus vanaf maandag 19 februari voorlopig terug de lange gang als
toegangsweg tot de school te gebruiken.
Voor de veiligheid van de kinderen zijn zowel de grote poort aan het bos en de zijpoort dicht. Zo
vermijden we dat kinderen bv. zonder kijken een bal achterna lopen en in aanraking zouden komen met het
werfverkeer.
Gelieve hier dus zeker rekening mee te houden en de kinderen dus tijdig op school af te zetten. De
eerste bel gaat om 8.43 zodat om 8.45 alle kinderen in hun klas zijn en de schooldag kan beginnen.
Wie gedurende de dag op school moet zijn, gebruikt de toegang langs de lange gang.
Bij het afhalen van de kinderen blijven ouders die enkel leerlingen in de lagere school hebben, terug wachten
aan de bibliotheek. De kinderen die afgehaald worden, zullen terug naar voor komen en wachten voor het
secretariaat. Ouders die ook kleuters afhalen, wachten onder de luifel en kunnen bij de tweede bel door de
gang de kleuters afhalen in de polyvalente zaal. Kinderen met een broertje of zusje in de kleuterschool
zullen nog steeds op het groene veldje staan, aangezien ze daar hun begeleider zien passeren en zo
kunnen meestappen.
Gelieve deze afspraken te respecteren. Zo verhinderen we dat onze leerlingen nog naar buiten moeten en
de gangen of inkom reeds helemaal geblokkeerd zijn.

Maart: Jeugdboekenmaand en boekenbeurs op school
Maart is jeugdboekenmaand. Ook op school hebben we hier uitgebreid aandacht voor want in de
jeugdboekenmaand leest iedereen!
Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘EUREKA’ en verbindt dit jaar leesplezier met ‘Wetenschap en
techniek’. In deze boeken ervaren de kinderen … ‘Nieuwsgierig zijn, iets willen weten, zoeken, kijken, iets
proberen, uitvinden, ontwerpen, mislukken, opnieuw proberen en EUREKA is het feestje dat erbij hoort.
Op school en in de bib zijn er tal van activiteiten:
✓ 1 maart: 3de, 5de en 6de lj: Korte auteurslezing met schrijftips door Angelique Deserranno
✓ 5 maart: boekenbeurs op school (meer info vind je hier onder)
1ste en 2de leerjaar: auteurslezing door Hilde Schuurmans
✓ 26 maart: 1ste leerjaar: NM: activiteit in de bib in Lotenhulle i.s.m. medewerkers bibliotheek
✓ 28 maart: woensdagnamiddag 15.00 in auditorium Aalter: Theater Tech-nik (organisatie van de bib)
✓ 29 maart: 4de leerjaar: auteurslezing door Dixie Dansercoer (auteur en wetenschapper)

Boekenbeurs op school op maandag 5 maart
In samenwerking met Jeukiboek organiseren we terug een boekenbeurs op school.
We willen hiermee onze kinderen, groot en klein aanzetten tot kijken, lezen, opzoeken, snuisteren in boeken,
auteurs leren kennen, genieten van voorgelezen verhalen, genieten van kijk- en leesboeken, …
De boekenbeurs gaat door in de turnzaal van de school. Elke klas krijgt gedurende de dag een rondleiding
om de boeken te leren kennen. Vanaf 15.00 tot 20.00 is de boekenbeurs open voor alle geïnteresseerden en
kunnen boeken aangekocht worden.
Gedurende 3 momenten zal een volwassene ook voorlezen uit een kinder- of jeugdboek in de leraarskamer.
Om 16.30 voor de kleuters en 1ste graad, om 17.15 en om 18.00 voor kinderen van de lagere school. We
hopen jullie allen te mogen verwelkomen.
10% opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de klasbibliotheken. We hopen dat elke leerkracht
hiermee zijn of haar klasbibliotheek met enkele boeken verder kan uitbreiden.
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Lente-etentje
Houd alvast 24 of 25 maart vrij want op zaterdagavond of zondagmiddag gaat ons lente-etentje door in de
gemeentelijke feestzaal.
We bezorgen jullie binnenkort een folder met kans om in te schrijven.

Broederlijk Delen op school
Op de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie reeds omtrent het project van Broederlijk Delen ‘Olyoota’ in
Oeganda waar we samen met de kinderen rond werken.
Naast informeren zetten we ook graag onze komende acties hier rond in de kijker:
De kinderen van de lagere school tonen hun solidariteit en houden daarom op 6 maart een sober maal.
De prijs voor deelname is €3. We hopen dat alle kinderen solidair zijn deze dag en mee aanschuiven voor
een maaltijd met brood en verse soep. Gelieve de bijdrage cash mee te geven aan de kinderen (+ een tas
om soep te drinken)
Op vrijdag 16 maart houden we voor iedereen zowel ’s morgens (vanaf 8.20 aan de poort) als in de
namiddag (vanaf 14.30 op de speelplaats) een choco- en koffiestop. Tegen een vrije bijdrage kan je
gezellig even bijpraten bij een kopje koffie of een bekertje warme chocomelk voor de kinderen. De opbrengst
gaat integraal naar Broederlijk Delen. Kom jij ook eens langs aan onze stand aan de poort of op de grote
speelplaats?
Het ontbijt van de parochie ten voordele van Broederlijk Delen gaat door op zondag 25 februari van 7.30 tot
10.00 in de gemeentelijke feestzaal.
Inschrijven hier voor kan bij de directie. (€8 voor volwassenen, €4 voor kinderen lagere school, kleuters
gratis)
De uitnodiging van de parochie werd ook digitaal bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Varia:
• 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. De laatste week 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.
•

Nationale pyjama-dag
Op vrijdag 9 maart is het nationale pyjama-dag. Alle kinderen mogen dan in pyjama naar school
komen (geen verplichting). Hiermee willen we samen met Bednet aandacht vragen voor deze
kinderen die door ziekte niet naar school kunnen. In de klassen wordt hierover uitleg gegeven.

•

Fiscale attesten
In maart bezorgen we jullie de fiscale attesten 2017 voor de kinderen die overblijven op school en
waarvoor jullie middagtoezicht betalen. Jullie hebben de attesten nodig om de belastingaangifte te
doen. Een fiscaal attest kan gegeven worden voor kinderen tot aan hun twaalfde verjaardag.

•

Opendeurdag nieuwe peuters
De opendeurdag voor de nieuwe peuters die starten na de paasvakantie en Hemelvaart en alle
nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar gaat door op maandag 19 maart.
De volgende opendeur is op maandag 4 juni.
Ouders met hun kindjes zijn welkom in de voormiddag van 9.00 tot 10.00 en ’s avonds van 17.00 tot
19.00.
Ouders met kinderen geboren in 2016 die niet uitgenodigd werden, melden zich best nog eens aan of
komen naar één van deze opendeurdagen.
We krijgen immers graag zicht op alle kinderen die volgend schooljaar wensen naar onze school te
komen.
Ken je iemand in de buurt met een kindje dat volgend jaar misschien naar school mag? Bezorg je dan
een uitnodiging van onze opendeurdagen in hun brievenbus?
Deze kaarten van de opendeurdagen voor een buur of vriend kan je meenemen in de inkom van de
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lange gang of bevragen aan een kleuterjuf, op het secretariaat of bij de directie.
•

Oudercontacten in de lagere school
De week voor het paasverlof zijn er oudercontacten in de lagere school en kunnen jullie het rapport
van de 3de periode komen afhalen bij de titularis van je kind. Elke titularis maakt hierover met jullie de
nodige afspraken.

•

Batterijen verzamelen
Samen met Bebat sparen we tussen krokus en Pasen terug volop lege batterijen. We kunnen ze
omruilen voor punten waar we spelmateriaal kunnen mee aankopen. Spaar je ook mee? De bebatton staat in de lange gang. Je kan de batterijen daar deponeren.

•

Zwerfvuilactie
Op vrijdagnamiddag 30 maart houden we naar jaarlijkse gewoonte de laatste dag voor het paasverlof
onze zwerfvuilactie waarbij we de Lotenhulse en Poekse wegen bevrijden van alle zwerfvuil dat
mensen langs de straat durven achterlaten. Onze jongste kleuters ruimen de terreinen op school op
en gaan niet op de openbare weg. Na de opruimactie trakteert de paasklok de kinderen van de lagere
school op een paasei. Voor de kleuters komt de paasklok op woensdag 28 maart.

Kalender:
• 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
• Zondag 25 februari: Vanaf 7.30: ontbijt van de parochie in de feestzaal ten voordele van Broederlijk
Delen
• Donderdag 1 maart: 3de, 5de en 6de lj: auteurslezingen door Angelique Deserranno
• Maandag 5 maart:
o boekenbeurs op school vanaf 15.00
o 1ste en 2de lj: auteurslezing Hilde Schuurmans
o Schoolraad in Aalter-Brug
• Dinsdag 6 maart:
o 1A: NM: op leeruitstap naar ziekenhuis Deinze
o Sober maal in de lagere school t.v.v. Broederlijk Delen
• 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
• Vrijdag 16 maart: ’s morgens en om 14.30: koffie- en chocostop
• 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: lente-etentje in de gemeentelijke feestzaal
• Maandag 26 maart: NM:1ste lj: activiteiten in de BIB i.v.m. jeugdboekenmaand
• 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:
• 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: lente-etentje 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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