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0498.77.12.65

Hoeleden, 22 februari 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF
CODE ORANJE
Buiten moeten ook de volwassenen geen mondmasker meer dragen.
Voor ouders die op uitnodiging binnen moeten komen in de school is dat wel
nog zo.
Behalve wanneer ze aan het wachten zijn onder het afdak op hun spruit(en).
K2
juf Anse zal ondersteunen bij de instappertjes. In de andere klassen zal ze
ook regelmatig de klasgroep van K2 (deel Anneleen en deel Marlies) samen
nemen om een activiteit te doen.
L1
Meester Karel zal ons op het einde van het schooljaar verlaten. Hij wordt nu
éénmaal ontdekkingsreiziger.
Vanaf volgend schooljaar zal juf Katrien die ontieglijk moeilijke taak op haar
schouders nemen.
Het is maar dat je het weet.
VERKEERSITUATIE PARKING
Het lijkt wel alsof heel veel mensen niet lezen wat ik in de nieuwsbrief
schrijf.
Even dit:
Indien ik, voor donderdagavond 24 maart 2022, 23.59u van minder dan 20%
van de ouders (aantal waarvan ik denk dat ze de nieuwsbrieven lezen) een
reply op deze mail krijg met een duimpje-smiley
, mag ik de ouders die
te snel rijden een gasboete van €150 geven waarmee we dan leuke dingen
voor de leerlingen zullen kopen.
Opgelet mensen (beide parkings!)
- Kiss and ride wil zeggen: De auto stopt, de leerling stapt uit, de auto rijdt
verder. Je kan er m.a.w. allen stilstaan maar niet parkeren!
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!
LUIZEN
OPGELET: De luizen tieren welig!
Mensen controleer zeer regelmatig uw kind.
Behandel indien nodig, a.u.b.!
THEATERVOORSTELLING GEMEENTE
Zie bijlage.

CARAVAN (oproep 2)
We zoeken een Handige Harry (u hoeft niet persé Harry te heten) die onze
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caravan in orde kan komen zetten om er een knusse plek van te maken. Wie o
wie kan ons helpen, a.u.b.?
Please?
CARNAVAL
Zie bijlage.
- 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.
SOEP
De soep komt nog 3 keer:
- donderdag 24 februari 2022.
- donderdag 10 maart 2022.
- vrijdag 18 maart 2022.
UITWISSELING K3 EN L1
Naar jaarlijkse gewoonte begint na de krokusvakantie de uitwisseling tussen
het eerste eerste leerjaar en de derde kleuterklas.
De leerlingen van L1 mogen dan in de kleuterschool anders gaan leren en de
kinderen van de de kleuterschool gaan dan les volgen in het eerste leerjaar.
DATA
26 februari t.e.m. 6 maart: Krokusvakantie!
9 maart 2022: Pedagogische studiedag (voor de leerlingen geen school).
11 maart 2022: Bednet (in pyjama naar school).
30 maart 2022: Oudercontact K3, L1, L2, L3, L4, L5 (doodle volgt).
2 april tot en met 18 april 2022: Paasvakantie.
CONTACTGEGEVENS
● 016771572
● 0498771265
● directeur@toverpotlood.be
● FONDS

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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