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tel: 051/68 94 87

Nieuwsbrief aan onze ouders

Lotenhulle, 1 juni 2021

We zijn begonnen aan de laatste maand van het bijzondere schooljaar 2020-2021.
Het is nog een laatste drukke schoolmaand.
Meester op de fiets
De kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de lj nemen deel aan Meester op de fiets. Samen met SVS
‘Stichting Vlaamse schoolsport’ kunnen ze op een parcours hun fietsvaardigheden oefenen.
Deze activiteit gebeurt buiten per klas en is volledig coronaproof.
Op maandag 14 en dinsdag 15 juni gaan deze sessies terug door.
Het gedeelte van de openbare weg tussen het klooster en de kerk zal verkeersvrij gemaakt worden en
met nadarhekken afgesloten worden. Wie die dag aan de beurt is, brengt zijn fiets mee en zet zijn fiets
op straat tussen deze hekken. De mensen van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) voorzien hiervoor
een plaats. De ganse dag is er immers iemand aanwezig op het fietsparcours. In onderstaand schema
kan je zien wanneer de kinderen hun fiets nodig hebben. De andere fietsers kunnen hun fiets gewoon in
de fietsenloods zetten.
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Vaderdagontbijt door de ouderraad
Op zondag 13 juni organiseert de ouderraad een vaderdagontbijt. (afhaalontbijt)
De flyers worden deze week meegegeven met de kinderen. Meer info kan je ook vinden op onze
website en op facebook.
We willen deze actie warm aanbevelen!

Opendeurdagen voor nieuwe instappers op afspraak
Onze opendeurmomenten gaan door op afspraak op 4 juni, 12 juni en 18 juni.
Meer info om een afspraak te maken, vind je op onze website.
Je mag hiervoor ook bellen. (051/689487 – school of 0485/118015 – directie)
Alle kindjes geboren in 2019 (of vroeger) worden momenteel ingeschreven.
Ook broers en zusjes van kinderen die reeds op onze school zitten, schrijven zich best nu in als dit nog
niet is gebeurd. Zo krijgen we goed zicht op onze aantallen voor volgend schooljaar.
Deze week valt de flyer ook nog eens in elke brievenbus in Lotenhulle en Poeke.
Expleuteren derde kleuterklas – eerste leerjaar
In het kader van een zachte overgang tussen kleuter en lagere school, organiseren we enkele
activiteiten. Op woensdag 2 juni en woensdag 9 juni bezoeken de oudste kleuters van de kikker- en
uilenklas telkens één van de eerste leerjaren. Ze doen daar telkens een activiteit met de juf van het
eerste leerjaar.
De kinderen van het eerste leerjaar keren op deze momenten nog eens terug naar hun juf van de derde
kleuterklas. Omwille van de coronamaatregelen organiseren we deze activiteiten enkel per klasgroep en
mixen we de klasgroepen niet.
Volgend schooljaar hopen we terug onze maandelijkse werking tussen 3KO en 1ste leerjaar op te starten
waarbij de kinderen één keer per maand samen aan schrijfdans doen. Zo leren de kinderen van 3KO de
leerkrachten van het lager al vroeg goed kennen en zien de kinderen van het eerste leerjaar ook hun
vertrouwde juf uit 3KO regelmatig terug.
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Laatste schoolweek
Ook in de laatste schoolweek wordt de maaltijdregeling behouden t/m dinsdag 29 juni.
Gelieve geen wijzigingen te doen. Zo kunnen we deze periode ook correct factureren.

Laatste schooldag
In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, zal er op woensdag 30 juni wel nog een halve dag
school zijn tot 11.30.
Kalender:
• Woensdag 2 juni: eerste expleuteractiviteit tussen 3KO en 1ste lj
• Vrijdag 4 juni: tussen 16.00 en 20.00: opendeurdag op afspraak
• Maandag 7 t/m vrijdag 11 juni: plattelandsklassen 5de lj begeleid door juf Lisa en Mr Jethro (en mr
Kris)
• Dinsdag 8 juni:
o 6de lj: verrassingsuitstap
o 3de lj: workshop rond afval
• Dinsdag 8 en donderdag 10 juni: initiatieles hockey door de Vlaamse hockeyliga voor alle klassen
van de lagere school.
• Woensdag 9 juni:
o 4de lj: oefening voor het voetgangersexamen
o tweede expleuteractiviteit tussen 3KO en 1ste lj
• Zaterdag 12 juni: tussen 9.30 en 11.30: opendeurdag op afspraak
• Maandag 14 en dinsdag 15 juni: meester op de fiets voor 1ste t/m 4de lj
• Donderdag 17 juni: Namiddag: 4de lj: voetgangersexamen
• Vrijdag 18 juni:
o Namiddag: 2de lj: scherminitiatie
o Tussen 16.00 en 20.00: opendeurdag op afspraak
• Maandag 21 juni: 1ste lj: naar de kippenboerderij (familie De Clercq)
• Donderdag 24 juni: 5de lj: naar theater Malpertuis in Tielt: ‘De kleine prins’
• Vrijdag 25 juni: 6de lj: naar theater Malperuis in Tielt: ‘De kleine prins’

Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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