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Nieuwsbrief aan onze ouders

4 september 2019
De eerste schooldagen zijn alweer voorbij en wellicht hebben de kinderen reeds heel wat te vertellen.
Van harte welkom aan allen en heel speciaal aan alle nieuwkomers en hun ouders!

Start van het nieuwe schooljaar
De eerste schooldag, altijd een spannende belevenis... nieuwe vriendjes, een nieuwe juf of meester, een andere klas,
een andere speelplaats, spelen in het bos, … We maken er een schooljaar met handen vol hoop en vriendschap met
veel leerrijke ervaringen en belevenissen.
Na het welkom moment gingen alle kinderen graag naar de nieuwe klas want dan kan er pas echt gestart worden.
Ook de nieuwe leerlingen werden enthousiast onthaald en in de groep opgenomen.
Op de speelplaats werden de afspraken voor het samenspelen hernieuwd. Enkele afspraken zijn te lezen in het
uithangbord op de speelplaats zodat elkeen ze kan zien. Ook de spelroosters kunnen de kinderen daar raadplegen.
Ook in de kleuterschool werd zingend en swingend gestart nadat ook de kleuterjuffen de picknickmand van de
vakantie opgeborgen hadden.
Bij de allerkleinsten werd hier en daar nog een traantje weggepinkt en een zoentje naar mama en papa gegooid.
Met goede moed trok iedereen naar de klas. Wens je even mee te kijken naar de eerste schooldag, bezoek dan onze
website op www.schoollotenhulle.taborscholen.be.

Boekentaszegen
Op zondag 8 september worden alle kinderen (groot en klein) uitgenodigd naar de viering in de kerk om 9.00 in de
kerk van Lotenhulle met hun schooltas. In de viering heeft dan een boekentaszegen plaats.

Website en facebookpagina
Op onze schoolwebsite vinden jullie heel wat info over het leven en leren op onze school. Naast de vele fotoalbums,
vinden jullie daar ook het menu van de schoolmaaltijden, data om te onthouden,... . Je kan ook onze facebookpagina
“School Lotenhulle” volgen. Op deze pagina wordt soms een boodschap gepost. Foto’s worden hier niet opgezet.

Begin en einde van de lesuren
De school gaat ’s morgens open om 8.20. Gelieve de kinderen niet vroeger op school af te zetten.
Ook fietsers schatten de tijd om naar school te gaan goed in zodat ze niet voor 8.20 op school aankomen. De lessen
beginnen om 8.45. (De eerste bel rinkelt om 8.43 zodat de kinderen om 8.45 kunnen beginnen)
Wil tijdig op school zijn zodat je de lessen in de lagere school of het onthaal in de kleuterschool niet moet
storen. Leerlingen (en ev. begeleidende ouders) die te laat zijn, melden zich vooraf bij de directie of op het
secretariaat en motiveren de reden van hun te laat komen.
Om 8.43 wordt de grote poort aan de hoofdingang vast gedaan voor de veiligheid. Daarna gebruikt iedereen die het
schooldomein wil betreden of verlaten de kleine poort die in principe altijd zal los staan. Indien dit door
omstandigheden niet het geval is, gelieve dan aan te bellen.

Nieuw schoolvademecum
Elk jaar stelt de school een nieuwe schoolbrochure ter beschikking van de ouders.
Ook dit schooljaar wordt dit schoolvademecum met algemene informatie, schoolreglement en opvoedingsproject
digitaal ter beschikking gesteld via een link op onze schoolwebsite. Ouders die expliciet vragen om alles toch op
papier te krijgen, bezorgen we een papieren exemplaar. De digitale communicatie willen we wel zoveel mogelijk
promoten.
De bijlagen met kalenders en te gebruiken documenten worden jullie op papier bezorgd.
Drie bladen kregen we graag ingevuld terug:
• De akkoordverklaring met het schoolreglement (per gezin)
• De toestemming tot publicatie van de geluids- en beeldopnames (per kind)(voor wie dit nog niet
invulde)
• De informatie omtrent externe hulp die je kind mogelijks krijgt (per kind)( (lager + oudste
kleuterklassen)
Je kind brengt deze bladen mee naar huis.
•

Ongeveer maandelijks bezorgen we jullie een nieuwsbrief. Deze wordt jullie ook bij voorkeur digitaal bezorgd.
De leerlingen brengen tevens een klaslijst mee. Omwille van de wet op de privacy, kunnen we enkel nog de
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namen van de klasgenoten meegeven maar geen adressen meer.

Openingsuren van de school
UURROOSTER

voormiddag

namiddag

maandag

van 8.45 – 11.55

13.15 – 16.00

dinsdag

van 8.45 – 11.55

13.15 – 16.00

woensdag

van 8.45 – 11.30

donderdag

van 8.45 – 11.55

13.15 – 16.00

vrijdag

van 8.45 – 11.55

13.15 – 15.00

De schoolpoort van de lagere afdeling gaat open om 8.20 en ’s middags om 13.00.
De schoolpoort van de kleuterafdeling gaat eveneens open om 8.20.
Alle ouders gebruiken ’s morgens en ’s avonds de buitenweg langs het bos om de kinderen te brengen of af
te halen. ’s Middags gaan slechts enkele kinderen naar huis. Zij mogen terug binnenkomen langs de grote gang.

Afwezigheden
Wij verwachten dat uw kind dagelijks op school is. Wij verwachten dat u ons bij het begin van de schooldag verwittigt
bij afwezigheid van uw kind. Indien een kind dat met de fiets naar school komt, niet aanwezig is en wij geen seintje
kregen, zullen wij de ouders opbellen zodat niemand ongerust is over de veiligheid van de leerlingen.
Het mailadres dat bij voorkeur gebruikt wordt voor het melden van afwezigheden is:
kathleenlotenhulle@taborscholen.be of het afwezigheidsbriefje dat je bezorgd werd in de enveloppe.

Bewegingsopvoeding op school
We informeren jullie wanneer de kinderen bewegingsopvoeding hebben. Ook voor de kleinsten kan het interessant
zijn om deze dagen gemakkelijke kledij aan te hebben. In de kleuterschool is hiervoor geen speciaal schoeisel nodig.
In de lagere school dragen de leerlingen bij voorkeur de turnkledij van de school ( of een eigen T-shirt en
sportbroekje) en brengen ze een paar sportschoenen mee. (met witte zolen) Elke kleine vakantie gaat het turnpak
mee naar huis om het te wassen.
Er is bewegingsopvoeding:
✓ op maandag voor: 3A, 3B, 5de of 6de, 2B, kikkerklas, uilenklas, bloemenklas door juf Nele
Om de 14 dagen is er op maandag ook zwemmen (zie kalender) door juf Katrien.
✓ op dinsdag voor: 6A, 6B, 3A of 3B, 2A, 1A, 1B, 4 door juf Nele
✓ op woensdag voor: de sterrenklas, de zonneklas en de vlinderklas door juf Nele
✓ op donderdag voor: de vlinderklas, de zonneklas, de bloemenklas, 4, 2A, 2B, 1A, 1B door juf Nele
✓ op vrijdag voor: de uilenklas, de kikkerklas, de sterrenklas, 5A en 5B door juf Katrien

Zorgbeleid
Meester Koen is onze zorgcoördinator op school. Ouders die een afspraak wensen te maken kunnen dit doen per
mail: koenlotenhulle@taborscholen.be of telefonisch via het nummer van de school.
Voor de kleuterschool is er ook een zorgjuf aanwezig. (juf Stephy)
Je kan haar bereiken op stephy.bogaert@taborscholen.be of telefonisch via de school .
Je kan haar vinden in de muizenklas die de zorgklas is bij de kleuters.

Middagpauze en middagmaal
De kinderen van de lagere school en de kleuters uit de uilenklas eten in de grote refter.
Ze worden begeleid door een leerkracht en mevr. Nathalie Claeys.
De andere kleuters eten in de refter voor de kleuters. De kleuters worden in de refter begeleid door mevr. Sonja
Cortier, onze kinderverzorgster, mevr. Anne Vermeire en mevr. Marie-Rose De Meyer.
De boterhameters uit de lagere school eten in de 2de beurt. Ze spelen eerst een half uurtje. Ze worden op dat moment
begeleid door mevr. Debby De Vrieze. Aan tafel worden ze begeleid door mevr. Nathalie Claeys.
Voor de kinderen die ’s middags naar huis gaan, gaat de school terug open om 13.00 uur maar niet vroeger.
Gelieve dit te respecteren uit veiligheidsoverwegingen. Uitzonderingen hierop dienen aangevraagd te worden.
Kinderen die ’s middags om 12.05 nog niet zijn afgehaald, zullen wachten in de refter.

Huiswerkbeleid
De bijgestuurde afspraken over het huiswerkbeleid in de lagere school kan je op onze website nog eens nalezen.
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Samenwerking met bibliotheek
De bibliotheek vraagt ons de ouders ervan te verwittigen dat hun kinderen weliswaar in klasverband naar de bibliotheek
komen, maar dat de uitleningen worden geregistreerd op naam van de individuele leerling.
Het is belangrijk dat de ouders, samen met de leerkrachten, erop toezien dat alle uitgeleende materialen op het einde van
het schooljaar terug aanwezig zijn in de bibliotheek.
Omwille van het nieuwe uitleensysteem in de bibliotheek zullen de uitleningen pas starten na de herfstvakantie.

Verkeersveiligheid: we gaan voor fluo
Gelieve nog eens goed de afspraken te lezen die in ons schoolvademecum vermeld staan. Begrijpende ouders
parkeren niet aan de schoolpoort, of parkeren ook niet dubbel zodat het doorgaande verkeer niet belemmerd wordt.
Gelieve ook niet te parkeren op de passages voor de voetgangers!
Wil je ook de schoolingang vrij te houden? Rond de school geldt zone 30. Gelieve ook samen met jullie kinderen
het goede voorbeeld te geven en het zebrapad te gebruiken als je van de grote parking komt. Alvast bedankt
voor jullie medewerking.
Alle kinderen van de lagere school en ook de kleuters dragen een fluohesje om ‘goed gezien’ te worden in het
verkeer onafhankelijk als men te voet, per fiets of met de wagen is.
Alle kinderen die nieuw zijn, kregen een nieuw fluohesje. De andere kinderen kunnen hun vorige hesje inruilen voor
een groter exemplaar indien het te klein geworden is.
Op vrijdag 20 september is het opnieuw STRAPDAG (stap- en trapdag).
Op deze verkeersveilige dag gaan duizenden kinderen over gans Vlaanderen al stappend of trappend naar school! De
auto blijft aan de kant. Dat zorgt voor minder auto’s aan de poort en in de schoolomgeving. Goed voor de veiligheid en
goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. We vragen om die dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te
komen. Deze dag kadert in de week van de mobiliteit. Op deze manier willen we samen met de kinderen aandacht
besteden aan duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer.

Lees(groot)ouders
Het niveaulezen met mama’s, papa’s of grootouders die de kinderen (2de en 3de leerjaar en later ook het 1ste leerjaar)
om de veertien dagen begeleiden in kleine groepjes bij het lezen, is een traditie op onze school. Ook dit schooljaar
wensen we hiermee verder te doen. Ben je geïnteresseerd om op dinsdagnamiddag om de veertien dagen (van 13.15
tot 13.45) de kinderen een half uurtje te begeleiden, stuur dan een mailtje naar koenlotenhulle@taborscholen.be. Ook
ouders van kleuters zijn reeds welkom. Aan ouders die reeds leesbegeleid(st)er waren, vragen we om terug te
bevestigen als je ook dit schooljaar kan meewerken.

Nieuwe leerkrachten
Juf Stephy Bogaert is gedurende dit schooljaar onze zorgjuf in de kleuterschool en zal later op het jaar de zomerklas
opstarten.
Juf Alicia Wittevrongel werkt halftijds samen met juf Marijke in 2A.

Fruitdag
In gans de school is het nog steeds elke dag fruitdag in de voormiddag. In de voor- en ook in de namiddag drinken
de kinderen enkel water. In de namiddag kunnen de kinderen een droge koek eten.
Koeken worden steeds meegebracht in een doosje. Gelieve geen individueel verpakte koeken meegeven in een
papiertje. Tevens krijgen de kinderen in de lagere school steeds de kans water te drinken, ook tijdens de lessen. Een
drinkfles is hier aangewezen. Snoep, kauwgum en chips worden op school niet gegeten.
In de kleuterschool bieden de leidsters regelmatig water aan en worden gezamenlijke drinkmomenten ingelast.

Kledij en dozen naamtekenen
Gelieve kledingstukken (vooral sweaters en jassen), brood- en koekendozen en zeker het turnpak goed te
naamtekenen. Zelf meegebrachte fluohesje worden best ook genaamtekend.
Kinderen die nog een nieuw turnpak wensen te bestellen kunnen dit gedurende de eerste weken van september doen
bij de turnleerkracht. De kostprijs is €9 voor een T-shirt en €9 voor de turnbroek.

Zakdoek
Aangezien veel kinderen geen zakdoek meer bijhebben vragen de kleuterjuffen en de leerkrachten van het eerste
leerjaar om elk kind één doos uittrekbare zakdoekjes mee te geven. Deze worden dan gezamenlijk gebruikt in de klas
gedurende het ganse schooljaar.
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Inschrijvingen nieuwe peuters geboren in 2018
We vragen aan de ouders die een kindje hebben dat geboren is in 2018 om dit kenbaar te maken.
Zo kunnen we jullie op de hoogte houden van onze opendeurmomenten en zicht krijgen op het geboortejaar 2018.
Kindjes geboren in 2018 kunnen vanaf nu met inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.
Indien je ouders kent in de buurt, dan kunnen ze zich ook via onze website aanmelden als ze interesse hebben voor
onze school. Je kan ook een kaartje meenemen in de ingang van de school om je buur of kennis op de hoogte te
houden. Op de achterkant staan de opendeurdagen vermeld zodat deze mensen eens kunnen komen kennismaken.

Data:

o

Donderdag 5 september: 19.30 – 20.30: infoavond voor de ouders van de kinderen in het 5de en 6de
leerjaar.
Zondag 8 september: 9.00: viering in de kerk met boekentaszegen
Donderdag 12 september: 1ste leerjaar A + B: naar de boomgaard in Meigem
Vrijdag 13 september: samenwerking tussen 6de lj en 1ste lj.
De kinderen van het eerste lj krijgen een buddy toegewezen die hen verder op weg helpt op school.
Kennismaking met opdrachten en spelletjes waarin goed moet samengewerkt worden.
Woensdag 18 september:
▪ 9 uur: gebedsviering bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Kom je meevieren met je (klein)kind?
▪ 20.15: eerste open ouderraad van het nieuwe schooljaar. Alle ouders die geïnteresseerd zijn in
de ouderraadwerking, zijn welkom.
Achteraf kan je beslissen of je al dan niet wenst toe te treden.
vrijdag 20 september: strapdag (stap- en trapdag) en schoolfotograaf

o
o
o

weekend van 5 en 6 oktober: kermis in Lotenhulle
maandag 7 oktober: 1ste facultatieve verlofdag
woensdag 9 oktober: pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Vrijaf voor de leerlingen.

o
o
o
o
o

Het schoolteam zal zich terug een gans jaar inzetten om uw kinderen degelijk en kwaliteitsvol onderwijs te
verschaffen. Ook de directie staat steeds open voor een gesprek indien u dat wenst en dankt u voor het vertrouwen.
Namens het schoolteam,
Monique Dhoore
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