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BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 
 

Corona-update vanaf vrijdag 1 oktober 2021 

- Mondmaskers:  

De mondmaskerplicht vervalt.  

D.w.z. dat de leerlingen, leraars, ouders en derden geen mondmasker 

meer MOETEN aandoen. 

- Circulatieplan:  

Het circulatieplan vervalt. 

Ouders komen de kleuters halen aan de ingang van de 

kleuterspeelplaats.  

De kleuters worden per leerling naar de ouder gestuurd.  

Ouders komen de kinderen van de lagere school terug via de grote 

schoolpoort (wachtend onder het afdak) halen en verlaten de school 

ook via de grote schoolpoort. 

Het kleine poortje gaat terug op slot. 

- Ouders in de school:  

We beperken het aantal volwassenen op onze school nog steeds tot een 

strikt minimum.  

D.w.z. dat geen enkele volwassene zonder toestemming de school 

inloopt.  

Tijdens de schooluren laten we in de gangen en de klassen nog steeds 

geen ouders toe. 

- Besmettingen:  

De coördinatie van de gang van zaken bij besmettingen ligt nog steeds 

bij het CLB. 

- Ventilatie:  

We gaan nog meer inzetten op maximale ventilatie.  

D.w.z. dat we aanraden om de kinderen voldoende laagjes kleding mee 

te geven vermits we er nu mogen vanuit gaan dat het niet meer 

warmer zal worden. 

- Preventieadviseur/burgemeester:  

De preventieadviseur (intern en extern) en/of de burgemeester kan nog 

steeds plaatselijk regels opleggen indien ze dit nodig achten. 

 

 
 

Schoolfotograaf 

- 7 oktober 2021. 

- klasfoto’s en pasfoto’s (L6). 

 

 
 

Restaurantdag 

- Bedankt voor het massaal inschrijven ondanks het samenvallen met 

het de eerste communie. 
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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 

 

 
 

Speeltijdtoezicht 

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

willen doen tijdens de middagspeeltijd (12.25u tot 13.10u). 

- Vrijwilligersstatuut en verzekering. 

- Interesse? directeur@toverpotlood.be  

- Alles begint met een gesprek! 

 

 
 

Fietsjes 

 

 

 
 

Tongeren 
- 30 september 2021 

- Leerlingen L5 en L6 gaan naar Tongeren 

 

 
 

Helpende handen restaurantdag 2 oktober 2021 

- We zoeken nog mensen die een handje willen helpen op onze 

restaurantdag (tussen 15u en 22u) 

- Laat weten aan vera.hoebrechts@toverpotlood.be of 

katrien.dierckx@toverpotlood.be  

mailto:bko@kortenaken.be
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Pedagogische studiedag 15/10 

- Kinderen geen school. 

- Leraars krijgen terug zelf les. 

 

 
 

Dag van de sportclub morgen 29/9 

- De kinderen mogen in sportkleren naar school komen. 

 

 

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. 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 

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

