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Lotenhulle, 24 januari 2019

Nieuwsbrief aan onze ouders
Het nieuwe jaar is reeds een maand oud. Tijd dus voor een nieuwsbrief.
Ouderbevraging
Met het ganse schoolteam streven we ernaar om jullie kinderen kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden.
We willen daarom graag jullie mening kennen over het onderwijs dat je kind bij ons op school volgt.
Verder vinden we het ook belangrijk jullie mening en gedachten te kennen omtrent een aantal praktische en
organisatorische aspecten waarover ouders graag meespreken maar anderzijds ook vaak van mening
verschillen.
De digitale enquête zal jullie worden doorgestuurd via de schoolcommunicatie. Via een link zal je daar per
kind een bevraging of gedeeltelijke bevraging kunnen invullen.
De bevraging wordt doorgestuurd op maandag 28 januari en de link zal tot 10 februari blijven open staan.
Daarna gaan we graag aan de slag met de resultaten samen met deze van de leerlingen- en
leerkrachtenbevraging.
Lichtmisviering op zondag 27 januari om 9.00
Nu zondag 27 januari om 9.00 is er lichtmisviering in onze parochiekerk. In een lichtmisviering staan de
kinderen centraal. Alle ouders worden samen met hun kinderen uitgenodigd. Deze viering is voor de
kinderen die op 19 mei hun eerste communie zullen doen tevens de instapviering waarbij ze hun naam
opgeven.
Dikke truiendag
Op 12 februari is het dikke truiendag met als slogan: ‘Smeer je kuiten in voor het klimaat’.
In gans Vlaanderen wordt gevraagd om die dag massaal de fiets te nemen. Zo daalt de uitstoot van CO² en
andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je komt monter en ontspannen toe op het werk of op
school en.. fietsen is gezond. Indien het weer het toelaat vragen we dus om zoveel mogelijk met de fiets of te
voet naar school te komen.
Met de leerlingen van de lagere school besteden we hier aandacht aan. We starten de dag met een
gemeenschappelijke opwarming en fietsen symbolisch gedurende die dag non-stop op een hometrainer.
We bekijken samen hoeveel km we zo die dag al fietsend konden afleggen.
Carnaval
Voor de krokusvakantie vieren we carnaval met alle kleuters en kinderen van de lagere school.
Op vrijdag 1 maart 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!
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.
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Zeker als er maaltijden dienen geannuleerd te worden, dienen we dit te weten voor 9.00.
Dank voor jullie medewerking hieraan.
Week tegen pesten
Op school hebben we gedurende de week van 22 februari tot 1 maart expliciet aandacht voor dit initiatief.
in alle klassen van de lagere school. We doen samen de move tegen pesten.
Varia:
• Pannenkoekenactie
Van harte dank om onze pannenkoekenactie te ondersteunen. Aan allen smakelijk eten en bedankt.
De laatste bestellingen kregen we graag op 31 januari binnen.
•

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 14
februari een sessie van Jan Cordeels krijgen i.v.m. veilig internetgebruik.

Kalender:
• Zondag 27 januari: 9u: Lichtmisviering in de kerk en instapviering voor de eerste communicanten
• Maandag 28 januari: 1ste leerjaar: sessie fluootje door de politie van Aalter
• Dinsdag 29 januari:
o 4de leerjaar: naar Gent (provinciehuis en Gravensteen)
o 5de leerjaar: techniekdag met Marc Govaert
• Maandag 4 februari: tweede vrije dag
• Woensdag 6 februari: kikker- en uilenklas naar Gent (Gravensteen)
• Vrijdag 8 februari
o 1A: de dokter op bezoek in de klas
o VM: 6A: klas juf Els: op stap naar het secundair onderwijs (nieuwe datum!)
Ook ouders welkom (gelieve een seintje te geven als je zal aansluiten)
• Dinsdag 12 februari:
o Dikke truiendag
o NM: 6de lj: bezoek secundaire school: Emmaüs Aalter
• Woensdag 13 februari: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Vrijaf voor de leerlingen
• Donderdag 14 februari: 5de en 6de lj: Safer internet: sessie door Jan Cordeels
• Maandag 25 februari: Theatervoorstelling door KREEJATER: ‘Elmer voor de kleuters’ (op school)
• Dinsdag 26 februari:
o Theatervoorstelling door KREEJATER: ‘Ril, de rups’ voor 1ste graad (op school)
o 6de leerjaar: Wetenschap op stap met VIB (Vlaams instituut voor biotechnologie)
Sessie gegeven door Elien Van Wonterghem
• Maandag 4 maart t/m zondag 10 maart: krokusvakantie
Data om te onthouden:
o zondag 19 mei 2019: Eerste Communie om 9 uur in onze parochiekerk
o zondag 26 mei 2019: schoolfeest
o zaterdag 1 juni: 14u: plechtige communie met vormsel in onze parochiekerk

Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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