GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 14 juni 2021

Nieuwsbrief aan onze ouders
We staan terug voor het einde van het schooljaar en het was best wel een heel pittig schooljaar.
De grote vakantie zal zowel voor de kinderen als leerkrachten een welverdiende rustpauze zijn, hopelijk
zonder mondmaskers en teveel regels en afspraken.
Onderstaand vind je nog enkele items om ook de laatste weken vlot en goed te laten verlopen.

Pensioen directie
Na 41 jaar in het onderwijs, waarvan 40 jaar op de school in Lotenhulle ga ik eind dit schooljaar op
pensioen. In de eerste plaats dank ik mijn schoolteam, de leerkrachten, vroegere collega’s en
medewerkers, met wie ik dagdagelijks mocht samenwerken om kwaliteitsvol onderwijs aan de kinderen te
geven.
Ik dank ook alle mensen die op één of andere wijze meehielpen om samen school te maken ten dienste
van de kinderen: ouderraad, schoolraad, lees(groot)ouders, techniek(groot)ouders, mensen met groene
vingers, mensen met een helpende hand voor één of andere klus, teveel om allemaal op te noemen.
We appreciëren al deze hulp.
Ook jullie, beste ouders, wil ik van harte bedanken voor het vertrouwen en de goede manier van
samenwerken.
Ik ben ervan overtuigd dat ook met een nieuwe directeur aan boord het schoolteam het beste van zichzelf
zal blijven geven voor onze leerlingen.
De nieuwe directeur die werd aangesteld is mevrouw Stefanie Van den Bussche. In bijlage vind je het
officieel schrijven van het bestuur hier omtrent.

Laatste schooldag en facturatie
De kinderen komen naar school tot 30 juni.
De facturatie wordt jullie één van de laatste schooldagen bezorgd op papier. Gelieve hier alert voor te zijn
zodat ze niet in de boekentas blijft zitten.

Rapporten in de lagere school
Op maandag 28 of dinsdag 29 juni krijgen alle leerlingen van de lagere school (1ste t/m 5de lj) hun rapport
mee naar huis. De leerkrachten organiseren daarvoor in elke klas kindcontacten met hun leerlingen.

Proclamatie 6de leerjaar coronaproof
We nodigen de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders uit op de proclamatie bij het einde van de
lagere school. Deze gaat buiten door op maandag 28 juni om 19.30
Na afloop drinken we samen een glaasje maar houden alles coronaproof zoals beschreven in de richtlijnen
die we moeten volgen.

Info volgend schooljaar
Meer uitgebreide info over volgend schooljaar zal u volgende week bezorgd worden.
De facultatieve verlofdagen voor volgend schooljaar kunnen reeds meegegeven worden:
•

Vrijdag 12 november 2021

•

Maandag 7 februari 2022

Gevonden voorwerpen
Op school ligt nog heel wat achtergelaten kledij en koeken- en brooddozen. De laatste week ligt alles in de
lange gang. Gelieve hier eens langs te komen als je nog spullen mist.
De leerkrachten doen zeker ook met de kinderen hun rondgang maar we merken dat sommige kinderen
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hun eigen spullen niet kennen.

Leuke afsluiters
Aangezien geen enkele kleuterklas dit schooljaar op uitstap kon gaan omwille van corona, plannen de
kleuterjuffen op donderdag 24 juni een afsluiter voor de kinderen met enkele leuke attracties.
De laatste woensdag op 30 juni hoeft geen enkele kleuter nog een boekentas mee te brengen.
De kleuterjuffen trakteren de kindjes met een hapje en een drankje.
Verschillende klassen in de lagere school sluiten ook op een leuke manier het schooljaar af.
De kinderen zullen jullie er zelf meer over vertellen.
Kalender:
•

Donderdag 17 juni: NM: 4de lj: voetgangersexamen in Lotenhulle

•

Vrijdag 18 juni:
o

NM: 2de lj: scherminitiatie (door mama Emile De Meyer)

o

16.00 – 20.00: opendeurdag op afspraak voor nieuwe ouders

•

Maandag 21 juni: 1ste lj: naar de kippenboerderij (familie De Clercq)

•

Donderdag 24 juni:

•

•

•

o

Kleuterinstuif

o

5de lj: VM: naar theater Malpertuis

Vrijdag 25 juni:
o

6de lj: VM: naar theater Malpertuis

o

2B: picknick in het park

Maandag 28 juni:
o

2A: picknick + naar familie Vandesteene

o

19.30: proclamatie voor de leerlingen van het 6de lj en hun ouders

Dinsdag 29 juni:
o

NM: pensioenfeest

Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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