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Hoeleden, 9 september 2021 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 

TOCH EVEN TER VERDUIDELIJKING 

 

Traktaties: 

- droge wafel, koek, cake 

- vermijd chocolade en extra suiker 

- geen drinken 

- gemakkelijk te verdelen 

- kinderen met intolerantie voorzien zelf enkele vervangsnacks 

- groenen en fruit mag (geen bereidingen) 

- laat aan de leraar weten wanneer en wat je wil meegeven 

 

Communicatie: 

- Officiële communicatie gaat altijd via mail 

- Snel = 0498771265 (Yves) 

Mogelijk neem ik niet op (overleg) maar ik bel nadien terug. Privé 

nummers kan ik niet terug bellen 

Sms kan ook maar vermeld uw naam (niet iedereen staat in mijn 

contactlijst) 

 

Op tijd komen: 

- Voor het belsignaal van 9.00u is zoonlief/dochterlief binnen 

- Mik op 10min voor het belsignaal 

 

Medicatie: 

- Enkel met doktersbriefje met duidelijke richtlijnen mogen we 

medicatie geven 

 

Kieke-boe, buitenschoolse kinderopvang: 

- Schrijf uw kind in. Het kost niets. Enkel wanneer je er gebruik van 

maakt 

- Gigi Heusdens, 011 58 62 76, bko@kortenaken.be 

 

 

 

 

VRAGEN 

Zwemkledij: 

- Zijn er mensen die zwemkledij hebben dat ze niet meer gebruiken en 

anders toch maar in de kledingcontainer willen droppen? 

- Wij willen een voorraad aanleggen om kinderen die iets vergeten zijn 

toch de kans te geven om mee te gaan zwemmen. 

- Mag afgeleverd worden bij de klastitularis. 

Speeltijdtoezicht: 

- Wij zoeken mensen die op structurele basis, vrijwillig, mee toezicht 

mailto:bko@kortenaken.be
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willen doen tijdens de middagspeeltijd (12.25u tot 13.10u). 

 
- Vrijwilligersstatuut en verzekering. 

- Interesse? directeur@toverpotlood.be  

- Alles begint met een gesprek! 

 

 

BESTELLEN VAN EXTRA LEES- en WERKBOEKJES (selectie) 

Uitgeverij Averbode:  

- waar? LINK  

- schoolcode? A61844 

Blink (waaronder National Geografic Junior): 

- LINK  

Boektoppers: 

- LINK 

 

 

LUIZEN 

Jep … ze zijn er weer. 

Gelieve na te kijken en te behandelen. 

Hoe? (kijk onderaan deze webpagina) 

 

 

GROOTOUDERSFEEST 

Datawijziging: 

Het grootoudersfeest van de kleuters gaat NIET door op vrijdag 29 

oktober 2021 maar WÉL op vrijdag 19 november 2021. 

mailto:directeur@toverpotlood.be
http://www.uitgeverijaverbode.be/bestelboekenboot
https://www.blinkshop.nl/?utm_source=blink.nl&utm_medium=referral&utm_content=button_tijdschriften
https://boektoppers.be/nl
http://toverpotlood.be/index.php/algemeen/schoolbrochure-onderwijsregelgeving
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BIJLAGEN 

GSF Kortenaken Sport: 

Folder in bijlage. 

Inschrijfdocument restaurantdag: 

Folder in bijlage. 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 

mailto:directeur@toverpotlood.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIifavs0HjrwWs1bUxiSxDoRTW5WWMYzfLzVDEvlEN3sHlkw/viewform

