GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 28 februari 2019
Nieuwsbrief aan onze ouders
De krokusvakantie staat voor de deur. Tijd dus voor een nieuwsbrief.
Project: MEE IN BEWEGING
In het kader van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leren, zin in leven) voor de basisschool, werken we na de
krokusvakantie een project uit met de ganse school voor onze kinderen van 2,5 jaar t/m onze 12-jarigen.
We kozen voor ‘MEE IN BEWEGING’ en zullen dit elk op zijn niveau vorm geven.
In de kleuterschool maken de kinderen letterlijk kennis met alle vormen van bewegen en zullen ze ervaren hoe de
zintuigen ons vaak leiden bij bewegen.
Elke namiddag zullen ze klas overschrijdend werken met de ganse kleuterschool. Hiervoor doen de kleuterjuffen graag
een beroep op ouders om een handje te helpen.
In de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) ligt de nadruk ook op bewegen en vragen we ons samen met de kinderen af
wat het betekent als we sommige van onze zintuigen weglaten (als ze niet goed functioneren of als onze zintuigen
bedrogen worden). Zo zullen de kinderen o.a. in aanraking komen met G-sporten en optische illusies, …
In de bovenbouw komen de kinderen eerder figuurlijk in beweging en zoeken ze samen met hun leerkrachten waarvoor
ze in beweging willen komen, zich willen inzetten. Ze zoeken samen hoe ze zelf een engagement kunnen nemen en
hiervoor verantwoordelijkheid dragen.
In alle klassen werd reeds druk gebrainstormd met de kinderen en werd de focus bepaald.
Vanuit de verschillende klassen of groepen komen zeker nog uitnodigingen om te participeren, naar een toonmoment te
komen, te helpen begeleiden of mee een engagement te nemen.
In de kalender onderaan staan alvast enkele activiteiten die zeker in het oog springen of buitenschools plaats vinden.
Voor de kinderen zal er heel wat te beleven zijn.
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: “Holy Guacamole” Op de affiche staan Sharon, Allison en Kamila, drie kinderen van een familie
uit Guatemala. Ze leven er van het fruit dat er weelderig groeit. Toch lijden nog veel families honger omdat de meeste
boeren geen eigen lapje grond hebben om groenten en fruit op te telen. De ongelijke verdeling van de vruchtbare
landbouwgronden heeft armoede en ondervoeding als gevolg.
Deze familie werd reeds door Broederlijk Delen geholpen en toont welke veranderingen dit te weeg bracht in hun leven.
In het project voor de lagere school “Gaan met die banaan” volgen we de drie kinderen in hun dagelijkse activiteiten.
Onze leerlingen zien hoe ook deze kinderen in Guatemala dromen hebben om vooruit te komen in het leven en hoe ze
hun dromen kunnen waarmaken.
De kinderen van de lagere school tonen hun solidariteit en houden daarom op 26 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)
Het ontbijt van de parochie ten voordele van Broederlijk Delen gaat door op zondag 30 maart van 7.30 tot 10.00 in de
gemeentelijke feestzaal.
Inschrijven hiervoor kan bij de directie. (€8 voor volwassenen, €4 voor kinderen lagere school, kleuters gratis)
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 1 april. De volgende opendeur is op maandag 3 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 2017 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 lange gang of
bevragen aan een kleuterjuf, op het secretariaat of bij de directie.
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Maart: Jeugdboekenmaand
Maart is ook jeugdboekenmaand. Ook op school hebben we hier aandacht voor want in de jeugdboekenmaand leest
iedereen!
Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘VRIENDEN VOOR ALTIJD’
Op school en in de bib zijn er tal van activiteiten:
✓ 21 maart: 4de leerjaar: auteurslezing door Mathilde Masters
✓ 4 april:
o 1ste leerjaar: VM: activiteit in de bib Lotenhulle i.s.m. medewerkers bibliotheek
o 3de leerjaar: bezoek aan de hoofdbibliotheek in Aalter
Varia:
• Wijnkistjes
Het zesde leerjaar is nog op zoek naar wijnkistjes voor hun project van ‘upcycling’.
•

Vervanging juf Nele
Een week na de krokusvakantie gaat juf Nele in zwangerschapsverlof tot het einde van het schooljaar.
Zij zal voor de lessen lichamelijke opvoeding en kleuter turnen vervangen worden door Hélène Van de Rostyne
uit Waarschoot. De week na de krokusvakantie zal juf Hélène reeds aanwezig zijn zodat de overdracht zeer vlot
kan verlopen.

•

Nationale pyjama-dag
Op vrijdag 15 maart is het nationale pyjama-dag. Alle kinderen mogen dan in pyjama naar school komen (geen
verplichting). Samen met Bednet willen we hiermee aandacht vragen voor deze kinderen die door ziekte niet
naar school kunnen. In de klassen wordt hierover uitleg gegeven. We starten de dag alvast met een
opwarmertje.

•

Oudercontacten in de lagere school
De week voor het paasverlof zijn er oudercontacten in de lagere school en kunnen jullie het rapport van de 3 de
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 Bebat-ton staat in de lange
gang. Je kan de batterijen daar deponeren.

•

Zwerfvuilactie
Op vrijdagnamiddag 5 april 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 3 april.

Kalender:
•
Maandag 11 maart:
o Project: gezamenlijk startmoment van het project in de kleuter- en lagere school
o Project: Zwemmen voor 5de lj i.p.v. 4de lj
o Project: 4de lj: boompjes planten in Ganzeveld (i.s.m. Natuurpunt)
•
Dinsdag 12 maart:
o Project: 1ste leerjaar: rolstoeldansen
•
Woensdag 13 maart: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten. VRIJAF VOOR DE LEERLINGEN!
•
Donderdag 14 maart: Project: kennismaken met G-sport in 1ste, 2de en 3de lj (i.s.m. Sportwerk Vlaanderen)
•
Vrijdag 15 maart:
o Pyjama-dag van Bednet
o Project: Klimaatmars van de derde graad
•
Maandag 18 maart:
o Project: Zwemmen voor 4de leerjaar i.p.v. 5de lj
o Project: zwerfvuilactie door 5de lj
o 6de lj: Doe-dag in de scholen van Deinze
•
Dinsdag 19 maart:
o Project: 1ste lj: naar het ziekenhuis
•
Woensdag 20 maart: Project: doorschuifvoormiddag met het 1ste, 2de en 3de lj
•
Donderdag 21 maart: 4de lj: auteur Mathilde Masters op bezoek
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Vrijdag 22 maart: Project: 5de lj: paddenoverzet
Dinsdag 26 maart: sober maal in de lagere school t.v.v. Broederlijk Delen
Donderdag 28 maart: 2KO: medisch onderzoek op school
Maandag 1 april: opendeurdag voor nieuwe instappers na de paasvakantie en Hemelvaart + voor nieuwe
leerlingen 2019-2020. De opendeur loopt van 9.00 tot 10.00 en van 17.00 tot 19.00.
Dinsdag 2 april: Toneelvoorstelling ‘Cybernest’ voor 3de , 4de, 5de en 6de lj
Deze voorstelling vindt plaats in de feestzaal van Lotenhulle
Woensdag 3 april: 9.00: paasviering in de kerk met de kinderen van de lagere school.
Donderdag 4 april: 1ste leerjaar: VM: activiteit rond boeken in de bib van Lotenhulle
Vrijdag 5 april: NM: zwerfvuilactie met de ganse school.
paasvakantie van maandag 8 april t/m maandag 22 april

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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