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

dinsdag 28 oktober 2020

Nieuwsbrief aan onze ouders
De herfstvakantie staat voor de deur. In deze bijzondere en soms moeilijke tijden hopen we dat het met
jullie allen en jullie gezinnen en familie goed blijft gaan.
De school herstart na de herfstvakantie op donderdag 12 november! Deze maatregel geldt voor alle
scholen in Vlaanderen.
Na de herfstvakantie werkt de school volledig in code oranje. Dit brengt een paar wijzigingen met zich
mee die we graag correct opgevolgd zien zodat het veilig blijft voor zowel de kinderen als volwassenen.

Veiligheidsmaatregelen voor onze school in code oranje.
•

In de refter
o
o

o

•

De kinderen kunnen blijven een warme maaltijd eten in de refter maar we houden ons
strikt aan de vaste plaats die we voor elke leerling en voor de ganse lagere school in
kaart zullen brengen. We houden hiervoor maximaal rekening met de klasgroepen.
Aangezien we uitgaan van ‘elke dag op dezelfde plaats eten’, kunnen we niet meer
toelaten dat kinderen de ene dag boterhammen en de andere dag warm eten. Er moet een
keuze gemaakt worden. Het aantal plaatsen in onze refter laat niet toe dit op een veilige
manier te combineren.
De keuze die gemaakt wordt, geldt tot aan de kerstvakantie. Tussentijds zijn geen
veranderingen meer mogelijk.
De kinderen die nu alternerend warm eten of boterhammen eten, worden door de
klastitularis aangesproken. Via de schoolagenda laat je weten of je kind voortaan warm eet
of liever boterhammen. De ouders van de leerlingen van het 6de lj die nu een combinatie
maken, sturen een mail naar de klastitularis van hun kind.
Op vrijdag 30/10 zullen de aantallen net voor de middag aan de traiteur meegedeeld
worden.
In de kleuterschool eten alle kleuters samen ongeacht of ze warm of boterhammen eten.
Hier blijft de bestaande regeling ongewijzigd.
Van de leerlingen zal nog meer dan anders gevraagd worden om in de refter volledig rustig
aan tafel te zitten. We gaan voor een stille refter. Alle onnodige verplaatsingen van de
leerlingen worden daarbij absoluut vermeden.

Derden op school
Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school in de gebouwen. Voor ouders, die geen
essentiële derden zijn, vragen we nogmaals de medewerking voor volgende afspraken.
o ’s Morgens bij het toekomen van de kinderen, nemen kinderen van de lagere school
afscheid aan de ingangspoort in de Hullaertstraat. Ze gaan alleen naar de speelplaats.
Kleuters kunnen begeleid worden tot aan het kleuterpoortje. Oudere kleuters die alleen tot
aan het kleuterpoortje kunnen gaan, nemen ook afscheid aan de poort van de Hullaertstraat.
De nieuwe instappertjes zullen door juf Evelien en juf Liezelot de eerste dagen opgewacht
worden aan het kleuterpoortje. Nu meegaan tot in de klassen, kan even niet.
Zorg dat je met je kind tijdig op school aankomt. (8.43 gaat de eerste bel). Ouders met
kinderen die te laat komen, kunnen niet zomaar naar de klassen gaan met hun kind. Het is
voor ons echter onmogelijk om ’s morgens constant heen en weer te lopen.
Wie uitzonderlijk door overmacht laattijdig aankomt, belt aan bij de poort.
o

De regeling voor het afhalen van de kinderen die in de vorige nieuwsbrief werd
verduidelijkt, blijft gelden. Betreed daarbij enkel de buitenterreinen.
→ Houd daarbij afstand van andere volwassenen.
→ Het dragen van een mondmasker op school (ook buiten) is verplicht!

o

De oudercontacten voor het 6de lj gaan enkel nog digitaal door.
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•

Uitstappen op school
o
o

•

Sportactiviteiten
o
o

•

Er worden geen uitstappen buiten de schoolmuren meer georganiseerd.
(Bv. een didactische wandeling in het bos met de eigen klasgroep is wel nog mogelijk)
De zwemlessen gaan in code oranje verder door. We volgen daar de richtlijnen van de
zwembaduitbater (gemeente) strikt op.

Lessen lichamelijke opvoeding kunnen in het basisonderwijs gewoon doorgaan zowel
indoor als outdoor. We volgen daarbij het protocol van de sport.
Aangezien het voor ons onmogelijk is, om na elke gymles, de kleedkamers volledig te
ontsmetten, zal het omkleden (voor de leerlingen van de lagere school) zich de
komende periode (tot aan de kerstvakantie) beperken tot het wisselen van de
schoenen. Dit gebeurt in de gymzaal zelf.
Gelieve rekening te houden met de dagen waarop je kind gymles heeft. Gemakkelijke kledij
om te sporten is dan aangewezen. Het nieuwe gymrooster wordt toegevoegd in deze brief.
De kinderen brengen na de herfstvakantie dus hun turnzak met hun sportschoenen voor in
de turnzaal mee. Turnkledij blijft even thuis.

In de klas en op school
In de klassen worden de hygiënische maatregelen zoals ze nu reeds aanwezig zijn, verder strikt
opgevolgd met de leerlingen. Dit betekent dat:
o de leerkrachten samen met de leerlingen zorgen voor een goede handhygiëne
o de leerkrachten in de lagere school een mondmasker dragen als ze tussen de leerlingen
aanwezig zijn en dit zowel binnen als buiten.
o volwassenen op school maximaal afstand bewaren
o wij op school goede aandacht hebben voor het reinigen van alle materialen waarmee
kinderen en volwassenen veelvuldig in aanraking komen (schoolbanken, klinken,
schakelaars, sanitaire ruimtes, …)
Speciale aandacht vragen we om zowel bij kleuters als de kinderen van de lagere school
correct om te gaan met de preventieve quarantaine van kinderen die een risicovol
contact hadden, ook als dit buiten de gezinscontext is.
Dank aan elkeen om de ons opgelegde maatregelen strikt op te volgen. Zo dragen we zorg
voor de gezondheid van ons allen.

Sponsorloop – Lopen voor Liberia-Acres of Hope en Zuid-actie BVL in Nicaragua
Voor de herfstvakantie zetten onze kinderen zich in voor ‘Acres of Hope’ – Liberia en ‘Zuidactie’ Nicaragua via onze sponsorloop. We zeggen van harte dank aan alle mensen die onze kinderen
sponsorden en stimuleerden. De kinderen, van klein tot groot, waren heel enthousiast en zetten die
vrijdagnamiddag een mooie sportieve prestatie neer waar ze fier kunnen op zijn.
Samen verzamelden ze 2301,65 euro. Dit is echt een zeer mooi resultaat. Een heel grote dank je wel aan
alle leerlingen en aan alle mensen die onze kinderen zo gul gesponsord hebben, ook in naam van ‘Acres of
Hope’ en ‘de Zuidactie van BVL in Nicaragua’. We schenken van dit bedrag 1500 euro aan Acres of
Hope. Daarmee kunnen ze voor 25 leerlingen een jaar lang het schoolgeld betalen zodat ze onderwijs
kunnen genieten. Deze editie was reeds onze 14de sponsorloop. Verspreid over de laatste 14 schooljaren
brachten we met onze leerlingen via onze sponsorloop reeds 17 395 euro voor Acres of Hope (en de
Rockhill-school in Liberia) samen.
De officiële overhandiging van de cheque gebeurt op vrijdag 30 oktober om 8.45.
De bijdrage voor de ‘Zuidactie Fuerza Mamá in Nicaragua’ wordt digitaal overgemaakt.
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Wijzigingen uurrooster lichamelijke opvoeding
Omwille van haar zwangerschap mag juf Nele niet langer werken met kleuters.
Na de herfstvakantie neemt Mr Jethro De Zutter het kleuterturnen over van juf Nele.
Het turnrooster ziet er dan uit als volgt:

Jethro /
MAANDAG
= 6,5 lest.

Van …
tot

LICHAMELIJKE OPVOEDING en KLEUTERTURNEN (na herfstvakantie)
schooljaar 2020 - 2021
Taborschool Lotenhulle
Katrien
Nele
Jethro
Nele
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
= 6,5 lest.
= 3 lest.
= 6,5 lest.
3A

12/11/2020
Katrien
VRIJDAG
= 5 lest.

8.45 –
9.35

Sterrenklas (K2 + K1)

4A

Vlinderklas (K1+ P)

9.35 –
10.25

Zonneklas (K1 + P)

4B

Zonneklas (peuters) 3B

Kikkerklas
K3+K2

10.4O –
11.30

Vlinderklas (K1 + P)

3de of 6de

Bloemenklas (K2 +
K1)

Sterrenklas
K2+K1

11.30 –
11.55

2B

2A

5

13.15 14.05

Kikkerklas
K3+K2

1A

2A

6A

6B

4A of 4B

Uilenklas
K3+K2

ZWEMMEN
14.05 –
14.55

Uilenklas
K3+K2

1B

2B

15.10 –
16.00

Bloemenklas
K2+K1

5

1A

1B

Campagne: ‘FLITS! Samen goed op weg’ en ‘Helm op Fluo top’
Tussen de herfst- en de krokusvakantie zijn het de donkerste dagen. Vaak is het nog donker als de
kinderen ’s morgens naar school komen en begint het reeds te duisteren als de school uit is.
We verplichten alle kinderen om het fluohesje te dragen.
In de klassen zal nog eens aandacht aan de zichtbaarheid besteed worden in de verkeerslessen.
Om de leerlingen te stimuleren, bieden we de kinderen een stickerkaart aan. Het dragen van een fluohesje
levert elke morgen een sticker op. Wie als fietser ook een helm draagt, kan zelfs twee stickers verdienen.
Met een volle stickerkaart krijgen de kinderen gratis toegang in Planckendael en in de Zoo.

De grote voorleesweek
Van 21 november tot 29 november gaat in Vlaanderen de grote voorleesweek door.
We kunnen wegens de huidige situatie geen ouders of grootouders uitnodigen om te komen voorlezen
maar de leerkrachten hebben er in elk geval veel aandacht voor.

Data om te onthouden:
o
o
o
o
o
o
o

Maandag 9 november: geen school
Dinsdag 10 november: geen school
woensdag 11 november: Wapenstilstand: geen school
Donderdag 19 november, dinsdag 24 november en donderdag 26 november: oudercontacten
in de kleuterschool (digitaal of uitgesteld)
Vrijdag 27 november: geen school! Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Donderdag 3 december: Sinterklaas!
Zaterdag 5 december: Sinterklaasontbijt: afhaalpakketten door de ouderraad
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o
o

Maandag 7 december: 19.30: infoavond voor de ouders van nieuwe instappertjes in 2021 (onder
voorbehoud of dit fysiek kan doorgaan)
Maandag 14 december: opendeurdag voor de nieuwe peuters na de kerstvakantie, na 1 februari ’21,
na de krokusvakantie ‘21 (17.00 – 19.00) (onder voorbehoud of dit kan doorgaan)
Met vriendelijke groet, Monique Dhoore
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