GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 22 maart 2020
Nieuwsbrief aan onze ouders
Beste ouders,
Toen ik mijn vorige nieuwsbrief 20 dagen geleden schreef, kon ik niet vermoeden in welk een bizarre tijd we
vandaag zouden leven. De coronacrisis nam alle zekerheden weg. Zowel voor jullie als ouders, voor de
kinderen en de leerkrachten is het afwachten en leven van dag tot dag.
Ik krijg reeds vragen over na de paasvakantie, over de communies maar ik moet helaas het antwoord
schuldig blijven. Ook wij moeten elke dag de nieuwe richtlijnen volgen als deze worden opgelegd.
•

Als schoolteam hopen we dat het in jullie gezin lukt om samen met de kinderen de leer- en
ontspanningsmomenten af te wisselen.
Voor volgende week zullen de taken nog doorgestuurd worden per klas of per leerjaar.
Je kan alle leerkrachten bereiken via hun professioneel mailadres. Je vindt de lijst op onze website
onder de rubriek: samen school maken → schoolteam
Gelieve voor inhoudelijke vragen over de taken niet naar het algemeen mailadres van
schoollotenhulle te mailen. Ik heb te weinig zicht op de inhoud van de verschillende taken.

•

Samen met deze nieuwsbrief worden ook twee bijlagen voor de lagere school meegestuurd omtrent
het online platform Kweetet (van Die Keure)
We zijn het eerder gewoon om met Bingel (van Van In) te werken maar ook Kweetet biedt wel wat
mogelijkheden die aansluiten bij bepaalde van onze methodes. Jullie ontvangen of ontvingen de
codes per leerling om in te loggen als de leerkracht van jullie kind ook hier gebruik zal van maken.

•

Aan de gezinnen die reeds ingeschreven waren voor het lente-etentje en reeds betaald hadden,
hebben we het bedrag teruggestort.

•

Ik krijg ook vragen rond de opendeurdag voor de nieuwe peuters die mogen starten na de
paasvakantie. Uiteraard kan deze niet doorgaan. De betrokken ouders zullen nog een brief
ontvangen.

Kalender: (onder voorbehoud)
Paasvakantie:van maandag 6 april t/m zondag 19 april
Data om te onthouden:
o Zondag 17 mei 2020: Eerste Communie om 9 uur in onze parochiekerk
o Zondag 24 mei2020: Plechtige Communie met vormsel om 9 uur in onze parochiekerk
Data communies in 2021
Volgende data werden ons meegedeeld door de parochie
o Zondag 2 mei 2021: Eerste communie om 9 uur in Lotenhulle
o Zondag 16 mei 2021: Plechtige Communie met vormsel om 9 uur in Lotenhulle

Aan jullie allen wens ik veel goede moed. Draag goed zorg voor elkaar en houd het veilig.
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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