GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 19 maart 2018

Nieuwsbrief aan onze ouders
Schooletentje
Vorige week gaven we de folder met uitnodiging voor het lente-etentje mee. Graag inschrijven tot
woensdag 21 maart. Aan allen van harte welkom!
Ben je de folder verloren, dan voegen we hieronder nogmaals een inschrijvingsstrookje toe.
Een nieuwe folder kan je ook nog steeds bevragen op school of de info op de website of facebookpagina
raadplegen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname aan de vieringen rond Pasen
Nog 14 dagen en Pasen komt in zicht. De aanloop naar Pasen is nog een drukke periode op school.
De gebedsviering n.a.v. Pasen voor de kinderen van de lagere school gaat door op woensdag 28 maart om
9.00. Aangezien sommige kinderen de ene keer beslissen om mee te gaan naar de kerk, om te kijken, en de
andere keer verwoorden niet mee te gaan, gaan wij ervan uit dat alle kinderen meegaan. Enkel deze
kinderen van wie de ouders schriftelijk melden aan de directie of klastitularis dat ze niet mee mogen, kunnen
op school blijven.

Toneel voor de kleuter- en lagere school
Na de paasvakantie krijgen alle klassen van de kleuterschool en de lagere school de kans om een educatief
theater bij te wonen. Deze voorstellingen gaan door in onze gemeentelijke feestzaal in Lotenhulle.
Voor de kleuters uit 1KO, 2KO en 3KO brengt ‘Wortel’ het poppentheater: “Sol de Mol”
Deze voorstelling gaat door op dinsdag 17 april in de voormiddag.
De kostprijs bedraagt €6 per leerling en zal via de schoolfacturatie verrekend worden.
De peuters blijven op school.
Voor de leerlingen van het 3de t/m het 6de leerjaar brengt ‘Theater Zuidervis’ twee voorstellingen
van “Een ster”. Deze voorstellingen gaan door op dinsdag 8 mei in de voormiddag.
Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar brengt ‘Theater Zuidervis’ de voorstelling van
‘Gladiolenstraat 7’. Deze voorstelling gaat eveneens door op dinsdag 8 mei in de namiddag.
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De kostprijs bedraagt €6 per leerling en zal via de schoolfacturatie verrekend worden.
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaan op donderdag 3 mei eveneens naar het toneel ‘Hairspray’
in Deinze.
Het toneelstuk wordt gebracht door de leerlingen van St.-Theresia Deinze.
Varia:
• Winnaars Junior journalist-wedstrijd
Proficiat aan de winnaars uit het 5de en 6de lj wiens werkje werd geselecteerd door de jury van het
Davidsfonds van Groot-Aalter. Proficiat aan Mauro Cathoir, Tristan Huygelier, Gilles Rodts en Mauro
Somers. Het werkje van Tristan werd bekroond en hij zal hiermee deelnemen aan de Vlaamse finale.
•

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.

•

Fiscale attesten
Deze week 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.

•

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 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
• Woensdag 28 maart: 9.00: gebedsviering voor de lagere school als voorbereiding op Pasen
• 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
• Dinsdag 17 april: Poppentheater voor de kleuterschool: ‘Sol, de Mol’
• Vrijdag 20 april: 5de lj: Educatieve vaart met de milieuboot
• Dinsdag 24 april: dag van de verkeersveiligheid voor het 1ste t/m 3de lj
• Donderdag 26 april: dag van de verkeersveiligheid voor het 4de t/m 6de lj
• Maandag 30 april en dinsdag 1 mei: vrijaf
• Donderdag 3 mei: 4de t/m 6de lj: naar Hairspray in St.-Theresia
• Dinsdag 8 mei: toneelvoorstellingen voor alle klassen van de lagere school door theater ‘Zuidervis’
Data om te onthouden:
• zondag 6 mei 2018: Eerste communie om 9 uur
• zondag 20 mei 2018: Plechtige communie om 9 uur
•
•

Zondag 19 mei 2019: Eerste communie om 9 uur
Zaterdag 1 juni 2019: Plechtige communie om 14 uur
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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