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Hoeleden, 16 februari 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

 

CODE ORANJE 
- Fysieke contacten worden weer gemakkelijker om te organiseren. 
- Feesten kan terug volgens de geldende regels in de maatschappij. 

- Vanaf zaterdag 19 februari 2022 vervalt de mondmaskerplicht voor de 

kinderen tot 12 jaar. Dus vanaf maandag 21 februari 2022 mogen de 
mondmaskers af in de klas. De leraars houden het nog steeds op volgens de 
geldende regels. 
- We blijven inzetten op ventilatie en hygiëne. 

 

 

L4 
Na de krokusvakantie komt juf Sophie na een lange periode terug werken op 

onze school. 
Zij zal het vierde leerjaar terug overnemen van juf Katrien die haar werk in de 
zorg terug zal opnemen. Juf Anse krijgt van ons een taak in de kleuterschool. 

 

 
 

VERKEERSITUATIE PARKING 
- We hebben een behoorlijk groot aantal leerlingen. D.w.z. dat er ook een 
behoorlijk groot aantal auto’s gebruik maken van de parking. 
- Ik merk dat sommige ouders her en der stoppen en zo een vlotte doorstroom 

nog meer in de weg staan. 
Kiss and ride wil zeggen: De auto stopt, de leerling stapt uit, de auto rijdt 

verder.  
Wanneer dat niet lukt dan neemt u plaats op een parkeerplaats. 
- Ik wil ook nog wijzen dat we een basisschool zijn en dat er altijd kinderen 
voor, langs en achter uw auto kunnen verschijnen. Wees dus altijd 
voorzichtig, aub! 

 - De verkeersborden aan de inrit van de parking worden omwille van juridische 
redenen terug weggehaald.  
- Wanneer u de inrit oprijdt aan de linkerkant staat een bord met de 
gesdragsregels. Dat bord, dat het oudercomité heeft gesponsord, geldt nog 
steeds! 

 

 

HYGIENISCHE ASSISTENT (M/V/X) 
Is er iemand die iemand kent om onze school tijdelijk uit de nood te helpen met 
onze poets?  
Arbeidsvoorwaarden bij meester Yves. 
Annick, onze hygiënische assistente, is voor een tijd afwezig en ik vind geen 
poetsvrouw via de geijkte wegen. 

 

 

VAKANTIEBOEKEN 
Naar gewoonte ondertussen kan u rechtstreeks met de uitgeverij in Averbode 
naar hartenlust vakantieboeken bestellen voor uw kind. 
Dat kan via deze website. 
U heeft er wel een schoolcode voor nodig: A61844 

 

 

CARAVAN 
We zoeken een Handige Harry (u hoeft niet persé Harry te heten) die onze 
caravan in orde kan komen zetten om er een knusse plek van te maken. Wie o 
wie kan ons helpen, a.u.b.? 

 CARNAVAL 
Zie bijlage. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer/
https://www.uitgeverijaverbode.be/Thuis
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- Vermits de stoet door kan gaan, zoeken we nog mensen met bolderkarren 

(voor de kleinste kleuters) en eventuele trekkers voor de bolderkarren. 
- De stoet kan dan wel doorgaan maar confetti en serpentines zijn 
verboden wegens een kapotte borstelmachine. 
- Is er iemand die ons kan helpen met “luide muziek” tijdens de stoet? 

 

 

WEEK TEGEN PESTEN 

We noemen het ook wel de gekke week. 
Zie bijlage. 

 

 

DATA 
17 februari 2022: Dikketruiendag, de verwarming gaat helemaal af.  
21 februari 2022: De week tegen pesten! 
23 februari 2022: Oudercontact L6 
25 februari 2022: Carnaval! 
26 februari t.e.m. 6 maart: Krokusvakantie! 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  
• 0498771265 
• directeur@toverpotlood.be 
• FONDS 

Vriendelijke groeten 

Yves Petré 

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

