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Hoeleden, 21 april 2021 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 

AFSPRAKEN DERDE TRIMESTER 

De voorbije 2 dagen hebben we gezocht naar de correcte huidige 
regelgeving en hoe wij hierin passen. 
We hebben er de anomalieën uitgehaald (die waren er wel degelijk) en we 
proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende 
regelgevingen op de verschillende niveaus, voor zover we daar zicht op 
hebben/krijgen. 

Deze afspraken gelden zolang men de regelgeving niet bijstuurt. 

U weet misschien nog dat we willen streven naar normalisatie. Het is 
belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk de normale gang van zaken 
kunnen volgen. 

Met de huidige regelgeving komen we tot de volgende afspraken: 

• Openluchtklassen 
De openluchtklassen kunnen wettelijk niet doorgaan.  
Verschuiven is geen optie.  
We bekijken wat mogelijk is om iets alternatief aan te bieden. 
 

• Zwemmen 
We gaan “terug” zwemmen vanaf 4 mei 2021. 
We gaan per klasgroep zwemmen (niet meer met 3 klasgroepen). 
Het vervoer is met een lijnbus die niet als lijnbus functioneert op 
dat moment. 
4/5: L6 (=dinsdag, anders dan gewoonlijk) 
18/5: L3 
27/5: K3 
28/5: L2 
1/6: L5 
10/6: K3 
11/6: L4 
15/6: L1 
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24/6: K3 
 

• Bibliotheekbezoek 
We gaan terug naar de bibliotheek, we hebben hiervoor de 
toestemming van de burgemeester. 
We doen dit per klas. 
23/4: L6 
21/5: L5 
18/6: L4 
 

• Andere daguitstappen 
Kinderen moeten momenteel wettelijk per klasbubbel in de bus. 
We zoeken oplossingen voor elke ingeplande uitstap. 
De kleuterschool is 1 bubbel. 
 

• Leerlingen naar school brengen 
Alle kinderen verzamelen op de speelplaats van de lagere school. 
Mondmaskers voor derde graad blijven verplicht binnen (en buiten 
indien de afstand niet kan gegarandeerd worden). 
 

• Leerlingen op school afhalen 
De looprichting blijft behouden.  
Zie circulatieplan.  
Kleuters worden aan de klas afgehaald. 
Lagere school, ouders komen via het kleine poortje naar de 
speelplaats. 
Ze wachten onder het afdak en verlaten samen met hun kind de 
school via de grote poort. 
Mondmaskers voor ouders blijven verplicht. 
 

• Schoolreizen (29/6) 
Hiervoor wachten we nog even met afspraken maken. 
We zoeken naar de mogelijkheden. 
 

• Schoolfeest 
Het schoolfeest gaat op een alternatieve manier door.  
De burgemeester gaf door dat we tegen dan nog geen 
versoepeling kunnen verwachten. 
 

• Proclamatie L6 (29/6) en K3 (18/6) 
We laten de proclamaties doorgaan op een alternatieve manier 
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maar wel met corona-veilige-aanwezigheid van ouders … tenzij de 
regelgeving ons meer restricties gaat opleggen. 
 

• Kijkdagen 
Hierover volgt nog informatie. 
L1: 7 juni 14u tot 15.30u. 
K0: 23 juni 11u tot 12u. 

 

 

KOMENDE VERLOFDAGEN 

• Vrijdag 30 april 2021 is het facultatieve vrije dag. 

• Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 is het geen school, OLH 
Hemelvaart. 

• Maandag 24 mei 2021 is het geen school, Pinkstermaandag. 

 

 

VAKANTIEBOEKEN VRIJBLIJVEND 

De vakantieboeken kunnen ALLEEN via onderstaande weg besteld 
worden: 

Beste ouders 
Hoe onze zomervakantie er dit jaar gaat uitzien, dat is nog even 
afwachten. 
Maar leuke en leerrijke zomerse activiteiten, daar kan je nu al voor zorgen 
met de vakantieboeken van Uitgeverij Averbode.  

• Zomervakantieboeken: doeboeken met toffe verhalen, spelletjes, 
knutselwerkjes, weetjes, raadsels ...  

• Vakantieoefenboeken: met speelse oefeningen de leerstof van het 
voorbije schooljaar opfrissen en onderhouden.   

Per stuk kosten ze 7,95 euro.  
Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie.  
Ze worden gratis thuisgeleverd!  
Bestel ze eenvoudig online via de 
webshop: www.uitgeverijaverbode.be/vakantieboeken                         

Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61844 als 
promotiecode. Zo steun je de school ook in deze moeilijke 
coronatijden.                        

https://lnk.ie/4ZX70/e=directeur@toverpotlood.be/https:/www.uitgeverijaverbode.be/vakantieboeken
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VERKEERSWEEK 
 

• Volgende week, 26 t.e.m. 29 april 2021. 
• Veel activiteiten en lessen zullen dan in het thema van “verkeer” 

gegeven worden. 
• We komen maximaal met de fiets. 
• Er worden voor elke klas fietsvakken voorzien, derde graad zet 

fietsen in fietsenhok. 
• Fietsen die meerdere dagen blijven staan moeten ’s avonds op de 

speelplaats gezet worden. 
• Maandag komen de agenten (fietscontrole, oversteken, …) 
• Fietstocht (L3, L4, L5, L6) is voorzien op 10 juni 2021. 
• Oversteekexamen (L4) wordt nog bepaald. 
• Fietsexamen L6 is voorzien op 20 mei 2021. 

 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
 

• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 
Directeur 
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