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Nieuwsbrief aan onze ouders

Communies en lentefeesten
Op zondag 19 mei doen 23 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. Zo kan iedereen elkaar
proficiat wensen met de communie of het lentefeest.
Op zaterdag 1 juni ontvangen 23 kinderen het vormsel en doen hun plechtige communie in een
eucharistieviering om 14.00.
Van harte proficiat aan deze kinderen en hun ouders.
Aan alle kinderen die een lentefeest houden wensen we ook van harte proficiat.
Omwille van de wet op de privacy kunnen geen lijsten met communicanten meer meegegeven worden.
Om te onthouden voor volgend schooljaar 2019-2020
• Eerste communie op zondag 17 mei 2020 om 9.00
• Plechtige communie en vormsel op zondag 24 mei 2020 om 9.00

Schoolfeest: ‘Mee in beweging’ op zondagnamiddag 26 mei
Met deze nieuwsbrief willen we jullie alvast uitnodigen naar het schoolfeest op 26 mei.
Het wordt een superleuke namiddag want ‘de zoektocht van en naar DE MOL’ zal klein en groot op de
been brengen om het mysterie op te lossen. Dat kan al wandelend of met de fiets.
Om 17.00 tonen alle kinderen van de school zich in een gezamenlijk moment.
En om 17.30 volgt dan de ontknoping van “DE MOL?”
Binnenkort volgt de uitnodiging met kans tot inschrijving.

Praktijkgericht verkeersonderwijs – voetgangersexamen en fietsexamen
Het grote voetgangersexamen voor het 4de leerjaar heeft plaats op woensdagvoormiddag 29 mei in
het centrum van Lotenhulle.
De vergadering met de observatoren heeft plaats op maandag 27 mei om 19.30 op school.
Het grote fietsexamen voor het 6de leerjaar in het centrum van Aalter heeft plaats op vrijdagvoormiddag 17 mei van 9.00 tot 12.00. Het fietsexamen wordt gezamenlijk georganiseerd voor alle
leerlingen van het 6de leerjaar van Tabor. De vergadering met de observatoren is reeds voorbij.
Beide praktijktesten zijn een gezamenlijk initiatief van de school en de 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 met alle Taborscholen hebben we nog een 3-tal observatoren
tekort.
Het is voor de school een hele uitdaging om zoveel mensen te vinden die ons willen ondersteunen.
Jullie medewerking is dus meer dan welkom. Ook grootouders of andere mensen zijn van harte welkom
als ze die dag(en) aan een observatiepost willen staan. Reeds van harte dank voor jullie medewerking.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ……………………………………………………………… wil observator zijn bij:
 Het voetgangersexamen van het 4de leerjaar op woensdag 29 mei
 het fietsexamen van het 6de leerjaar op vrijdagvoormiddag 17 mei
(een mailtje sturen naar schoollotenhulle@taborscholen.be kan natuurlijk ook).
Schooljaar 2018-2019

jaargang 17– nieuwsbrief 8

Godsdienst evalueren in de lagere school
Volgend schooljaar evalueren we godsdienst niet langer met punten meer maar werken we vanuit
doelen. Hierbij komen zowel kennis, vaardigheden als attitudes aan bod.
In de vierde en laatste rapportperiode van dit schooljaar willen we dit al eens uittesten. Indien nodig
kunnen we dit volgend schooljaar dan bijsturen.

Turnen op school
Met de verandering van turnleerkracht en de oprichting van een 7de kleuterklas (de muizenklas bij juf
Sandry) na de krokusvakantie werd het turnrooster hier en daar wat gewijzigd.
Voor de kleuters kan het handig zijn om deze dagen gemakkelijke kledij aan te hebben.
Er is turnen op:
maandag voor: 4A, 4B, 5de of 6de, 2B, kikkerklas, uilenklas, bloemenklas door juf Hélène
dinsdag voor: 6A, 6B, 4A of 4B, 2A, 1A, 1B, 3 door juf Hélène
woensdag voor: de sterrenklas, de muizenklas en de vlinderklas door juf Hélène
donderdag voor: de vlinderklas, de zonneklas, de bloemenklas, 3, 2A, 2B, 1A, 1B door juf Hélène
vrijdag voor: de uilenklas, de kikkerklas, de sterrenklas, 5A en 5B door juf Katrien
vrijdag voor: de zonneklas en de muizenklas door juf Hélène

Bevraging ouders
In een volgende nieuwsbrief zal uitvoerig aandacht besteed worden aan de feedback n.a.v. de
bevraging van de ouders en leerlingen. De resultaten zullen op de website gepubliceerd worden.

Teken
Met het mooie weer zijn teken terug actiever. Aangezien onze kinderen regelmatig in het bos spelen,
houd je dit best iets meer in de gaten en controleer je de huid die blootgesteld werd best regelmatig.
Omwille van een mogelijke besmetting verwijder je een teek best zo snel mogelijk. Er zijn speciale
tangetjes te koop om dit op een correcte manier te doen.
Kalender:
• Woensdag 1 mei: VRIJAF
• Donderdag 2, 7, 8 of 9 mei: oudercontacten in de kleuterschool
• Maandag 6 mei: 2B: lente in de moestuin (activiteit met natuurouders)
• Dinsdag 7 mei:
o 2A: lente in de moestuin (activiteit met natuurouders)
o 6de lj: Op weg met techniek (i.s.m. de secundaire school Emmaüs)
• Woensdag 8 mei: 20.15: open ouderraad
• Donderdag 9 mei: 19.00: 4de lj: vergadering voor de plattelandsklassen voor ouders en leerlingen
• Donderdag 16 mei: 6de lj: naar Gent (Beroepenhuis en wereld van KINA)
• Vrijdag 17 mei: 6de lj: fietsexamen in Aalter
• Zondag 19 mei: eerste communie om 9.00 met aansluitend receptie voor alle gezinnen met
kinderen in het eerste leerjaar.
• Dinsdag 21 mei: 5de + 6de lj: deelname aan de sportsterrendagen in Gent
• Donderdag 23 mei:
o 1ste, 2de , 3de en 4de lj: deelname aan de sportsterrendagen in Gent
o 5de leerjaar: naar Techniekfestival
o 5de + 6de lj: sessie ‘dode hoek spiegel’ bij vrachtwagens i.s.m. de politie
• Vrijdag 24 mei: 6de lj: naar de musical ’40-45’ in Puurs
• Zondag 26 mei: schoolfeest ‘Mee in beweging’van 13.30 tot 18.00
• Maandag 27 mei:
o 1ste lj: NM: bijwonen promoshow Academie voor woord en muziek in Aalter
o 20.00: schoolraad
• Dinsdag 28 mei: 2de lj: bijwonen promoshow Academie voor woord en muziek in Aalter
• Woensdag 29 mei:
o 4de lj: voetgangersexamen
o 2de lj B: naar ‘De Vlieger – sanitair’ i.v.m. techniek
• Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart + brugdag: VRIJAF
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Zaterdag 1 juni: 14.00: Plechtige Communie en Vormsel
Maandag 3 juni:
o Opendeurdag voor nieuwe leerlingen
o Meester op de fiets voor 1ste, 2de en 3de lj
Dinsdag 4 juni: Meester op de fiets voor 1ste, 2de en 3de lj
Woensdag 5 juni: 2de lj A: naar ‘De Vlieger – sanitair’ i.v.m. techniek
Donderdag 6 juni: 1KO: medisch onderzoek
Maandag 3 t/m vrijdag 7 juni: 4de lj: plattelandsklassen
Maandag 10 juni: Pinkstermaandag: VRIJAF
Maandag 17 juni: 1ste + 2de lj: naar zee
Dinsdag 18 juni: 1KO:medisch onderzoek
Zondag 23 juni: afhaal ontbijt van de ouderraad
Donderdag 27 juni:
o rapport in de lagere school
o 19.30: proclamatie voor 6de lj en hun ouders
Vrijdag 28 juni: laatste schooldag. De school is voor de kinderen uit om 11.55
Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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