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Nieuwsbrief aan onze ouders

Lotenhulle, 16 mei 2021

Het schooljaar begint reeds aardig op te schuiven richting einde schooljaar.
Het is nog een drukke periode op school. Ondanks corona die nog steeds om de hoek loert, maken we
er het beste van.
Praktijkgericht verkeersonderwijs: fietsexamen 6de lj – voetgangersexamen 4de lj
Het grote fietsexamen voor het 6de leerjaar in het centrum van Aalter heeft plaats op
dinsdagvoormiddag 18 mei van 9.00 tot 12.30. Het fietsexamen wordt gezamenlijk georganiseerd
voor alle leerlingen van het 6de leerjaar van de Taborscholen.
Op maandag 17 mei zullen onze leerlingen het parcours gezamenlijk verkennen.
Het voetgangersexamen voor het 4de lj in het centrum van Lotenhulle heeft plaats op
donderdagvoormiddag 17 juni van 9.00 tot 11.30.
Op woensdag 9 juni verkennen de leerlingen het parcours samen met de politie.
Voor deze activiteit op 17 juni zijn we nog op zoek naar een aantal observatoren. Wie kan helpen kan
contact opnemen met de klastitularis of met de directie.
Schoolraad
De nieuwe schoolraad werd geïnstalleerd voor een periode van 4 jaar (van april 2021 t/m eind maart
2025).
Voor de oudergeleding zijn volgende personen verkozen
• Charlotte De Waegenaere - mama van Heleen Naert uit 3A
• Kathy Coppens – mama van Maythé (4B), Lucas (1A) en Niels Desmet (1B)
Voor de personeelsgeleding zijn volgende leerkrachten aangesteld:
• Els Meerschman (leerkracht 6B)
• Charlotte Foré (leerkracht 3B)
De school is nog op zoek naar mensen uit de lokale gemeenschap die ook in deze adviesraad wensen
te zetelen. (Dit mogen geen ouders van de huidige leerlingen zijn). Alle ideeën of tips hieromtrent zijn
welkom.
Teken
Met het mooie weer dat er aan komt 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 of tekenlepels te koop om dit op een correcte manier te doen.
Plattelandsklassen
De plattelandsklassen voor het 4de leerjaar en de uitgestelde plattelandsklassen voor het 5de leerjaar
kunnen dit schooljaar wel doorgaan. Samen met de mensen van VZW Plattelandsklassen, BLOSO en
onze eigen preventieadviseur maken we een plan zodat alles coronaproof en veilig kan doorgaan.
We voorzien nog een digitale infoavond voor de ouders van het 4de en 5de leerjaar.
Traktatie met een ijsje
Alle kinderen worden dinsdag getrakteerd op een ijsje door Beweging.net.
Van harte dank daarvoor.
IDP 4de en 6de leerjaar
Onze leerlingen nemen eind mei en in juni deel aan de interdiocesane proeven voor het 4de en 6de lj.
Mede vanuit de analyses van deze resultaten bewaken we onze onderwijskwaliteit.
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Kalender:
• Maandag 17 mei: 6A + 6B verkennen het parcours van het fietsexamen in Aalter
• Dinsdag 18 mei: VM: fietsexamen voor 6de lj in Aalter
• Donderdag 20 mei: sportdag voor het 5de en 6de lj in Deinze i.s.m. Teamadventure
• Maandag 24 mei: tweede pinksterdag: Vrijaf
• Dinsdag 25 mei: 20.00: schoolraad (digitaal)
• 31 mei t/m 4 juni: plattelandsklassen voor 4A en 4B
• 7 juni t/m 11 juni: plattelandsklassen voor 5de lj
• Dinsdag 8 juni: 6de lj: verrassingsuitstap
• Woensdag 9 juni: 4A + 4B: verkennen parcours voetgangersexamen
• Maandag 14 juni: Meester op de fiets (meer info volgt)
• Dinsdag 15 juni: Meester op de fiets (meer info volgt)
• Donderdag 17 juni: 4de lj: voetgangersexamen in Lotenhulle
Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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