GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 1 mei 2018

Nieuwsbrief aan onze ouders
Communies en lentefeesten
Op zondag 6 mei doen 37 kinderen uit het eerste leerjaar hun eerste communie om 9.00.
Van harte proficiat aan deze kinderen en hun ouders.
Onze ouderraad biedt na de eucharistieviering een receptie aan op de speelplaats.
Alle gezinnen met kinderen in het eerste leerjaar zijn welkom op deze receptie.
Op zondag 20 mei ontvangen 22 kinderen het vormsel en doen hun plechtige communie in de
eucharistieviering van 9.00.
Van harte proficiat aan deze kinderen en hun ouders.
De receptie na de viering wordt aangeboden door de parochie.
Kinderen die een lentefeest houden wensen we ook van harte proficiat.

Mama-papa(verwen)dag in de kleuterschool
Op vrijdag 8 juni bieden we aan de mama’s en papa’s van onze kleuters na schooltijd een kopje koffie
of iets fris aan met een versnapering n.a.v. Moederdag en Vaderdag. Ondertussen kun je als mama of
papa even bijpraten met de andere ouders. Ook de oma’s en opa’s zijn zeker welkom als ze hun
kleinkind ev. komen afhalen.

Praktijkgericht verkeersonderwijs – voetgangersexamen en fietsexamen
Het grote voetgangersexamen voor het 4de leerjaar heeft plaats op woensdagvoormiddag 30 mei in
het centrum van Lotenhulle.
De vergadering met de observatoren heeft plaats op maandag 28 mei om 19.30 op school.
Het grote fietsexamen voor het 6de leerjaar heeft plaats op vrijdagnamiddag 18 mei van 13.00 tot
14.30.
De vergadering met de observatoren heeft plaats op woensdag 16 mei om 19.00 in Emmaüs lagere
school (ingang via Brouwerijstraat). Deze briefing gaat door voor alle begeleiders van het
fietsexamen in alle lagere scholen van Groot-Aalter.
Beide praktijktesten zijn een gezamenlijk initiatief van de school en de plaatselijke politie. De politie
ondersteunt dan ook beide testen.
Voor deze praktijktesten zijn we nog op zoek naar helpers die een controlepost op het parcours willen
bemannen. Je interesse kenbaar maken kan met het onderstaande strookje.
Voor het voetgangersexamen van het 4de leerjaar hebben we een 10-tal observatoren nodig.
Voor het fietsexamen van het 6de leerjaar vraagt de politie ondersteuning van 19 observatoren.
Voor de school een hele uitdaging om zoveel mensen te vinden die ons die namiddag willen
ondersteunen. Uw medewerking is dus meer dan welkom. Ook grootouders of andere mensen zijn van
harte welkom als ze die dag aan een observatiepost willen staan. We zeggen nu reeds van harte dank
voor jullie medewerking.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ……………………………………………………………… wil observator zijn bij:
 Het voetgangersexamen van het 4de leerjaar op woensdag 30 mei
 het fietsexamen van het 6de leerjaar op vrijdagnamiddag 18 mei
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Opendeurdagen en inschrijvingen
Op maandag 4 juni zet de school haar deuren open voor alle kinderen en hun ouders die volgend
schooljaar nieuw zijn op school. Allen zijn welkom in de voormiddag van 9.00 tot 10.00
of ’s avonds tussen 17.00 en 19.00.
Aangezien we van de gemeente de geboortelijsten niet meer krijgen, is het moeilijk om alle mensen met
een kindje dat volgend jaar naar school mag uit te nodigen.
We vragen hiervoor jullie hulp. Ken je iemand in de buurt met een kindje dat volgend jaar misschien
naar school mag? Bezorg je dan een uitnodiging van onze opendeurdag in hun brievenbus?
Deze kaarten van de opendeurdagen voor een buur of vriend kan je meenemen in de inkom van de
lange gang of bevragen aan een kleuterjuf, op het secretariaat of bij de directie.

Week van de opvoeding
Deze week vindt plaats van 16 mei tot 23 mei. Het thema is “Opvoeden is samenspel”.
Gedurende deze week organiseert de gemeente Aalter interessante activiteiten voor zowel ouders als
kinderen. Meer info hierover vind je in TotAalter en op de website van de gemeente via deze link:
https://www.aalter.be/nieuwsdetail.aspx?id=1655
Kalender:
• Donderdag 3 mei: 4de t/m 6de lj: naar Hairspray in St.-Theresia
• Zondag 6 mei: eerste communie om 9.00 met aansluitend receptie voor alle gezinnen met kinderen
in het eerste leerjaar.
• Dinsdag 8 mei:
o toneelvoorstellingen voor alle klassen van de lagere school door theater ‘Zuidervis’ in de
feestzaal van Lotenhulle
o 19.30: infoavond voor ouders en leerlingen 4de lj plattelandsklassen
• Donderdag 10 en 11 mei: Hemelvaart + brugdag: vrijaf
• Maandag 14 mei: 1ste leerjaar: ganse dag naar ‘Ter Motte’ in Poesele
• Dinsdag 15 mei: 5A en 5B: bedrijfsbezoeken in Aalter
• Vrijdag 18 mei: 6de lj: namiddag:13.00-14.30: fietsexamen
• Zondag 20 mei: plechtige communie en vormsel om 9.00
• Maandag 21 mei: tweede pinksterdag: vrijaf
• Donderdag 24 mei: 5de lj: naar techniekfestival in Flanders Expo
• Woensdag 30 mei: 4de lj: voetgangersexamen
• Vrijdag 1 juni: 1ste en 2de leerjaar: bijwonen promoshow academie in Aalter
• Maandag 4 juni:
o 6de lj: beroepenhuis + wereld van kina in Gent
o Opendeurdag voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019
• Dinsdag 5 juni: 2de kleuters uit sterrenklas naar medisch onderzoek in Deinze
• Donderdag 7 juni: 2de kleuters uit bloemenklas naar medisch onderzoek in Deinze+
• Vrijdag 8 juni: 15.00: verwendag voor de ouders met kinderen in de kleuterschool
• Maandag 4 t/m vrijdag 8 juni: 4de lj op plattelandsklassen
• Maandag 11 en dinsdag 12 juni: meester op de fiets voor leerlingen uit 1ste, 2de, 3de en 4de lj
• Dinsdag 12 juni:
o 1KO: medisch onderzoek op school
o 5de lj: leeruitstap naar Brussel
• Donderdag 14 juni: vervolg medisch onderzoek 1KO
• Dinsdag 19 juni: 4de lj: naar gemeentehuis
• Zondag 24 juni: ontbijt van de ouderraad
• Donderdag 28 juni:
o rapport in de lagere school
o 19.30: proclamatie voor 6de lj en hun ouders
• Vrijdag 29 juni: laatste schooldag. De school is voor de kinderen uit om 11.55
Data om te onthouden:
• Zondag 19 mei 2019: Eerste communie om 9 uur
• Zaterdag 1 juni 2019: Plechtige communie om 14 uur
Vriendelijke groet, Monique Dhoore
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