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Hoeleden, 11 juni 2021 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 

WE WETEN DAT … 
de situatie nog steeds van die aard is dat regels regelmatig 
contradictorisch of zelfs van de pot gerukt zijn. 
MAAR 
Onze school zal zich blijven houden aan de afspraken die binnen, ons 
team, ons schoolbestuur, onze gemeente, onze scholengemeenschap en 
vanuit de preventiedienst gemaakt zijn. 

Ik hoop dat u weet dat we zo goed mogelijk onze weg daar in zoeken en 
dat we maximaal ons best doen het voor onze leerlingen zo “normaal” en 
“leuk” mogelijk te maken. 

 

 

KIJKDAG EERSTE LEERJAAR 17/6 
(op uitnodiging) 
- De kinderen van onze derde kleuterklas zijn een bubbel. 
- De kinderen van de Vlindertuin (Kersbeek) zijn een bubbel. 
- De kinderen van de Kiem (Ransberg) zijn een bubbel die een andere 
afspraak krijgen. 

 

 

PROCLAMATIE DERDE KLEUTERKLAS 18/6 
(op uitnodiging) 
De ouders van de leerlingen die afzwaaien in de derde kleuterklas krijgen 
vandaag een uitnodiging! 

 

 

KIJKDAG KLEUTERS 23/6 
(inschrijven via femke.beckx@toverpotlood.be) 
Kinderen die in het begin volgend schooljaar instappen kunnen een kijkje 
komen nemen. 
We zijn nog voorzichtig: 
- Werken met inschrijvingen (femke.beckx@toverpotlood.be). 
- Beperk het kijkmoment tot 1 keer, bij voorkeur de laatste kijkdag voor 
dat jouw zoon/dochter instapt. 

 

 

UITSTAP BOVENBOUW 24/6 
(omwille van wegvallen van de openluchtklassen) 

We gaan naar Bobbejaanland. 

Busreis: 
- Klasbubbels blijven gescheiden. 
- Mondmaskers moeten op. 
Pretpark zelf: 
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- Klasbubbels blijven. 
- De leraar zal zich op bepaalde plaatsen centraal opstellen zodat kinderen 
uit verschillende attracties kunnen kiezen. 
- De pretparkregels (vb. bij het aanschuiven) worden nauwgezet gevolgd. 
Wat neem je mee? 
- Lunchpakket en voldoende drinken. 
- Geen zakgeld nodig. 
- Aangepaste kledij naargelang het weer. 
Uren: 
- 9.15 vertrek, ten laatste 9.00u hier. De bus wacht niet. 
- 15.30u vertrekt de bus terug uit Lichtaart. 
- 16.30u terug op school. 

 

 

DIGITAAL SCHOOLFEEST 27/6 
(voor iedereen online) 
- Op 27 juni 2021, in de namiddag krijgen jullie een link naar het digitaal 
schoolfeest. 
- Vrijdag 25 juni 2021, krijgen de kinderen in dat kader nog iets mee naar 
huis. 

 

 

OUDERCONTACT 28/6  
(of anders afgesproken met de juf/meester) 
- Doodle volgt. 
- Uren kunnen per leraar afwijken (afhankelijk van externe verplichtingen, 
ook wij hebben kinderen, kan zelfs de dag afwijken). 
- Digitaal. 
- Ouders die reeds een individueel gesprek hadden met de 
(zorg)juf/zorgcoördinator, hoeven geen afspraak meer te maken. 

 

 

SCHOOLREIS 29/6 
(alle leerlingen) 
Kleuters: 
- De kleuters gaan traditiegetrouw naar Saraland in Molenheide. 
- Vertrek 9.00u. 
- Terug 15.55u. 
- Maaltijd inbegrepen. 
- Drankjes en versnaperingen kunnen meegegeven worden. 
Lagere school:  
- De lagere school gaat op avonturentocht in het vakantiepark Hengelhoef. 
- Het is belangrijk dat u de kledij én schoeisel aan de 
weersomstandigheden aanpast. Opgelet: Het schoeisel moet stevig zijn. 
- Vertrek 9.00u. 
- Terug 16.30u. 
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- Lunchpakket meenemen. 
- Zakgeld nemen we niet mee. 

 

 

PROCLAMATIE ZESDE LEERJAAR 29/6 
(op uitnodiging) 
De ouders van de leerlingen die afzwaaien in ons zesde leerjaar krijgen 
een uitnodiging! 

 

 

LAATSTE SCHOOLDAG 30/06 
(alle leerlingen) 
- De viering gaat enkel voor de leerlingen door (geen toeschouwers). 
- Start schooldag 9.00u. 
- Einde schooldag 12.10u. 
- De laatste 10 minuten neemt de school afscheid van de leerlingen van 
het zesde leerjaar. 

 

VOORLOPIGE KALENDER VOLGEND SCHOOLJAAR 
In bijlage. 

 

 

BIBLIOTHEEK KORTENAKEN 
- Maandag moeten de boeken terug naar de bibliotheek van Kortenaken. 
- Gelieve deze nu maandag (14 juni 2021) mee te geven. 
- Anders moet u de boeken zelf naar de bibliotheek brengen. 

 

 

BESCHERMING TEGEN DE ZON 
Volgende week wordt het blijkbaar ook warm en zonnig: 
- Gelieve uw kinderen aangepaste kledij te laten dragen. 
- Mogelijk ook een hoofddeksel mee te geven. 
- Zonnebrandcrème. 

 

 

VIERDE LEERJAAR 
- Juf Sophie is op dit moment afwezig. 
- Vanaf maandag is juf Katrien ook afwezig. 
- Juf Charlotte, die afgestudeerd is en de voorbije week met juf Katrien 
meegelopen heeft zal de klas verder begeleiden. 
- Het oudercontact doen juf Katrien en juf Charlotte samen. Aangezien ze 
geen klastitularis zijn is dit oudercontact niet verplicht! 
- Daarnaast wensen wij juf Sophie véél beterschap! 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 
Directeur 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIifavs0HjrwWs1bUxiSxDoRTW5WWMYzfLzVDEvlEN3sHlkw/viewform

