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Hoeleden, 26 maart 2021 

 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 
 

 

 

Week van maandag 29 maart 2021 tot vrijdag 2 april 2021  
(gebaseerd op de info van 26/3/2021!) 

- De leerlingen van gans de basisschool (dus ook de kleuters) hebben een 
extra week vakantie.  
De leerlingen kunnen de week van 29/3 tot 2/4 niet op school terecht 
want ze is gesloten. 
 
- De lessen worden geschorst, we voorzien géén werk volgende week. 
 
- We voorzien noodopvang voor de kinderen van ouders die in essentiële 
sectoren aan de slag moeten en die daarnaast geen opvang vinden voor 
hun kinderen. 
Aan de andere ouders vragen we om hun kinderen zoveel als mogelijk 
thuis te houden. 
 
Hoe gaan we dit aanpakken: 
* De opvang gaat maximaal buiten door. Gelieve dan ook aandacht te 
hebben voor aangepaste kledij. 
* De organisatie van de noodopvang is afhankelijk van het aantal 
leerlingen. 
* We werken niet met inschrijvingen maar vragen toch om een dag 
voordien per mail (directeur@toverpotlood.be) even te laten weten of uw 
kind(eren) komen. 
* Vanaf 8.45u kan u op school terecht tot maximaal 15.45u 
* Kinderen worden tot aan de poort van de speelplaats van de lagere 
school gebracht. 
 
- Document voor uw werkgever om te rechtvaardigen dat de school van 
uw kind sluit heb ik gisteren verstuurd.  
 
- In tijden van flexibel en oplossingsgericht denken durven we nog geen 
uitspraak doen over wat er na de paasvakantie zal gebeuren. 
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We spreken al het volgende af : 
* In de lagere school gaan de werkboeken vandaag, vrijdag 26/3/2021, 
mee naar huis. 
* Voor de digitale oudercontacten (lager onderwijs) zal er maandag 
29/3/2021 een doodle verstuurd worden. 
* Rapporten worden digitaal bezorgd voor het oudercontact. 
Wanneer de school terug opent, worden de echte rapporten meegegeven. 
* Zeker tot en met 23/04/2021 gaan er géén (meerdaagse) uitstappen of 
zwemmen door. 
* We volgen de regelgeving op de voet.  
Wanneer er beslissingen genomen worden en afspraken gemaakt worden 
op de betrokken niveaus dan hoort u het als eerste via mail.  

 We zouden het bijna vergeten … 
 
Volgende week is het de Goede Week. 
En op zondag van de Goede Week vieren we PASEN. 
De verrijzenis van Jezus Christus. 
In hectische en onduidelijke tijden als vandaag hopen wij dat deze 
verrijzenis u HOOP kan brengen. 
Hoop op menselijkheid, op gezondheid, op redelijkheid, op psychisch 
welzijn en op een hedendaags en positief wereldbeeld. 
 

 
 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 
Directeur 
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