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Hoeleden, 7 maart 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

 

CODE GEEL 
 
Wat verandert er vanaf maandag 7 maart? 

- Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen 

mondmasker meer dragen. 

- Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, 
infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving 

bij code geel. 

- Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, 
ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer 
digitaal organiseren.  

- Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste 
plaats meer krijgen in het klaslokaal. 

- Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten na afspraak met 

de directeur. 

 

 

TECHNOPOLIS 
 
dinsdag 8 maart 2022:  

Kleuters juf Marlies en juf Anneleen gaan naar Technopolis! 

8.30u aan de schoolpoort – terug 15.55u 
 
Vrijdag 11 maart 2022: 
Lagere school gaat naar Technopolis! 
8.30u aan de schoolpoort – terug 15.30u 
 

 

 

BEDNET/PYJAMADAG VRIJDAG 11 MAART 2022 
 
De kleuters mogen in pyjama naar school komen! 
De lagere school gaat op uitstap (in gewone kledij). 

 

 
 

VERKEERSSITUATIE PARKING 
 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief mag ik, nu maar 14,3% gereageerd 

heeft op mijn vraag, gasboetes (van €150) beginnen uitschrijven wanneer 
(groot)ouders de parking niet gebruiken naar de geest van de school. 

 
Uiteraard mag ik dat niet. 
 
Opgelet: KINDEREN kunnen overal opduiken en hebben overal voorrang. 
Daarnaast wil ik vooral dat jullie volgende regels blijven toepassen: 
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DIGITAAL ONDERWIJS 
 
Bovenbouw (L4, L5, L6): 
Los van Covid-19 zijn er 3 aspecten waaraan voldaan moet worden wanneer we 

“zieke” leerlingen digitaal lessen willen laten volgen: 
- Digitaal les volgen kan enkel met een doktersbriefje 
- Digitaal les volgen kan vanaf 4 ziektedagen 
- Digitaal les volgen kan zolang de leerling in staat is “ziek zijnde” te volgen 

 

 

CARAVAN (oproep 3) 
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.?  
 

 

 

SOEP 
De soep komt nog 2 keer: 

- 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 
8 maart 2022: Kleuters juf Anneleen en juf Marlies naar Technopolis 
9 maart 2022: Pedagogische studiedag (voor de leerlingen geen school). 
11 maart 2022: Bednet (kleuters in pyjama naar school). 8.30u vertrek 
11 maart 2022: Technopolis voor de lagere school. 8.30u vertrek 



 

VBS HET TOVERPOTLOOD 

Hoeledensebaan 84 A 

3471 Hoeleden  

administratie@toverpotlood.be 

0498.77.12.65 

 

YP/NIEUWSBRIEF   2022-03-07 

30 maart 2022: Oudercontact ONLINE 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 

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

