Vrije gesubsidieerde basisschool
Hullaertstraat 2
9880 Aalter - Lotenhulle
tel: 051/68 94 87
maandag 14 september 2020

Nieuwsbrief aan onze ouders
Het schooljaar is veertien dagen ver. Op school is iedereen het stilaan terug goed gewoon.
De kinderen genieten ervan om terug samen te kunnen spelen. Het nieuwe klim- en
klautertoestel valt in de smaak bij de kinderen van de lagere school.
Op de nieuwe en ruime kleuterspeelplaats genieten ook de kleuters volop.
Ze experimenteren met alle materialen en leuke speelplekken die aangeboden worden.
Het is deugddoend hen zo te zien opgaan in hun spel.

Eerste open ouderraad
De eerste open ouderraad heeft plaats nu woensdag 16 september om 20.00.
Onze ouderraad is op zoek naar versterking voor de ploeg.
Iedereen is welkom. Nadien kan je beslissen als je al of niet wenst toe te treden.

Evacuatie-oefeningen
Op donderdagvoormiddag 24 september doen we de verplichte evacuatie-oefeningen zodat
elkeen goed weet hoe te handelen bij gevaar. De leerkrachten brengen de kinderen hiervan op
de hoogte.

Geen buitenschoolse opvang op woensdag 23 september
De gemeentelijke kinderopvang meldt ons dat er geen opvang is op woensdag 23 september
omwille van de kermis in Aalter. De gemeentelijke diensten werken die dag niet. De school zal ’s
morgens de opvang zelf verzorgen. ’s Middags verwachten we dat alle kinderen zijn
afgehaald om 12.00.
De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 7 uur terecht op school. De opvang gaat door in de
turnzaal en refter van de school of op de speelplaats van het lager.
Samen met de andere Taborscholen werd beslist deze opvang te organiseren aan het tarief van
de gemeente. Dit betekent 1 euro voor elk begonnen half uur.
Kinderen die toekomen tussen 7.00 en 7.30 betalen 3 euro.
Kinderen die toekomen tussen 7.30 en 8.00 betalen 2 euro.
Kinderen die toekomen tussen 8.00 en 8.20 betalen 1 euro.
Gelieve het bedrag hiervoor ’s morgens cash af te rekenen met de mensen die de opvang
verzorgen.
Aangezien dit om een eenmalige opvang gaat, wordt er voor deze opvang geen fiscaal attest
afgeleverd.
Gelieve in te schrijven voor deze opvang zodat we zicht krijgen op het aantal op te vangen
kinderen. Dit kan via deze link: https://forms.gle/CToK1HtgwmwdKNEy8

Op tijd op school maar niet te vroeg
De poort van de school gaat ’s morgens open om 8.20. Gelieve de kinderen niet vroeger op
school af te zetten. Kinderen die vroeger moeten afgezet worden, gaan de buitenschoolse
opvang.
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.
Wil anderzijds wel tijdig op school zijn zodat je de lessen of het onthaal in de kleuterschool niet
moet storen.
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Strapdag
Op vrijdag 18 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.
Ook het dragen van het fluohesje behoort tot een goede praktijk om het woonschoolverkeer ook veilig te laten verlopen.
In de lagere school starten we alvast met een gezamenlijk moment op donderdag 17 september
om de kinderen hiervoor warm te maken.

Vrije dagen:
Graag jullie aandacht voor de komende dagen waarop er geen school is voor de kinderen:
•
•

vrijdag 2 oktober (studiedag voor de leerkrachten)
maandag 5 oktober

Inzameling batterijen, lege inktpatronen en oude GSM’s
In samenwerking met Bebat worden op school nog steeds batterijen ingezameld. Je vindt de
groene ton in de lange gang.
In samenwerking met Ecoplus worden op school ook lege inktpatronen en oude GSM’s
ingezameld. Je vindt de inzamelbox eveneens in de lange gang. Enkel de kleine inktpatroontjes
van printers voor thuisgebruik worden ingezameld.
Gelieve geen toners van laserprinters of kopiemachines binnen te brengen!

Data om te onthouden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woensdag 16 september:
20.00: eerste open ouderraad. Alle ouders welkom! We komen samen in de turnzaal.
Vrijdag 18 september:
o STRAPDAG
o Schoolfotograaf op bezoek
Zondag 20 september: eerste communie voor de kinderen van het 2de lj
Dinsdag 22 september: medisch onderzoek op school voor alle kleuters uit de 2de
kleuterklas
(kindjes van 2016)
Woensdag 23 september: geen voor- en naschoolse opvang! (meer info bovenaan deze
brief)
Donderdag 24 september: evacatie-oefeningen met de ganse school
Vrijdag 2 oktober: studiedag voor de leerkrachten – vrijaf voor de leerlingen!
Maandag 5 oktober: 1ste verlofdag!
Dinsdag 6 oktober: sportdag voor het 4de – 5de en 6de lj op school
Donderdag 8 oktober: sportdag voor het 1ste – 2de en 3de lj op school
Vrijdag 23 oktober: sponsorloop
Maandag 26 oktober: opendeurdag voor de nieuwe peuters (17.00 – 19.00)
Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober: zeeklassen in Oostende voor het 6de lj.
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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