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Hoeleden, 25 januari 2021 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 
 

GEMEENTELIJK OVERLEG 25 januari 2021 
We hadden vandaag overleg met de burgemeester. 
Alle buitenschoolse activiteiten zullen opgeschort worden (zeker) tot aan de 
krokusvakantie. 
Daarnaast gaan we in de school derden maximaal weren. 
Dat houdt voor onze school in: 

• Zwemmen wordt weer opgeschort. 

• Huiswerkbegeleiding wordt opgeschort. 

• Typelessen worden opgeschort (we bekijken samen hoe we hier later op 
terug kunnen komen). 

• Soep mag niet meer uitgedeeld worden door (groot)ouders. 

• Kijkdagen worden opgeschort (na schooltijd kan er wel gekeken 
worden). 

• We hebben het bubbelverhaal terug onder de loep genomen, maar dat is 
in het verleden niet efficiënt gebleken (broers en zussen in verschillende 
bubbels, ’s avonds naar de opvang en dan in nog een andere bubbel 
thuis). 
Maar we gaan geen klassen meer mengen (vb. tutor-lezen) 

• Verluchten blijft superbelangrijk. 

• Handhygiëne blijft superbelangrijk. 

• Mondmaskers blijven superbelangrijk. 
- Mondmaskers voor de leraars blijven. 
- Mondmaskers voor de kinderen van de derde graad (vragen we 

met aandrang). 
- Mondmaskers voor de andere kinderen (mogen) 

• De opfrissing van het circulatieplan. 

• Carnaval zal doorgaan voor de leerlingen (verkleden, feestje) maar de 
stoet gaat niet door. 

 

 

OPENLUCHTKLASSEN 
“Als” de openluchtklassen doorgaan, dan zal er dit schooljaar gevraagd worden 
om uw bijdrage in 1 keer (anders is dat in 3 of 4 schijven) te storten. 
 

 

 

LUIZEN 
Ze zijn er weer. 
Gelieve de nat-kam-methode nogmaals boven te halen want dit schooljaar 
lijken ze heel erg besmettelijk en resistent te zijn. 
Bekijk hier hoe je dit probleem aanpakt. 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
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CONTACTGEGEVENS 
• 016771572 (het nummer werkt terug) 

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 
Opgelet:  
Wanneer er niemand op het bureau is en meester Yves toezicht doet of in 
vergadering is, zal hij NIET opnemen.  
Gelieve dan een sms/mail te sturen. 
 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 
Directeur 
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