
 

VBS HET TOVERPOTLOOD 

Hoeledensebaan 84 A 

3471 Hoeleden  
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YP/NIEUWSBRIEF  OK-kader: R2, BL3, BL5, BL6 2022-03-21 

Hoeleden, 21 maart 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

 

ZIEK 
- Wanneer de kinderen ’s morgens ziek zijn kunnen ze niet naar school 
komen.  

We begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is maar we weten ook dat er in 
sommige gevallen Nurofen (of een ander gelijkaardig product) gegeven wordt 
met als gevolg dat uw kind ’s middags terug ziek wordt en we toch moeten 
bellen. 

- Medicatie kan enkel gegeven worden wanneer de dokter beschreven heeft 
waar, hoeveel en op welke manier er medicatie moet gegeven worden. 
- Wanneer uw kind ziek is zouden wij het leuk vinden wanneer u laat weten 
(mail is het gemakkelijkste: voornaam.naam@toverpotlood.be) dat hij/zij ziek 
is. 
Wanneer u dan weet hoe lang hij/zij ziek is dan horen we dat ook graag. 

 
Een goede tip: 
Zeg nooit tegen jouw (klein)kind dat “wanneer het niet gaat” er iemand kan 
gebeld worden.  
We merken dat het net dan heel snel “niet meer gaat”. 

 

 

LUIZEN 

Ja hoor, daar zijn ze weer. 

Het spijt ons te moeten melden dat we weer meer kinderen zien die luizen 
hebben. 
We kunnen enkel, steeds opnieuw, blijven hameren op de noodzaak van 
controle en behandeling. 
Behandeling:  

Natkammethode en eventueel behandelen met een product van de apotheek. 
Rechtstreeks naar het filmpje! 

 

 

POORT 
Vanaf 8.30u is er toezicht op de speelplaats. 
Gelieve dan ook pas vanaf 8.30u de speelplaats op te komen. 
Vorige week waren er kinderen die om 8.15u al op de speelplaats waren. 

Wanneer u vroeger weg moet dan schrijft u uw kind in in de Kieke-Boe. 
Daar kan u vanaf 7.00u terecht. 
 

 

 

GROOTOUDERSFEEST 
Opgelet: enkel voor grootouders van de kleutertjes. 

 

 

mailto:voornaam.naam@toverpotlood.be
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/?msclkid=92059fc3a8f711ec9edd25c6b23ed8d2
https://youtu.be/QPws_SO1_mU
https://www.kortenaken.be/leven/kinderopvang/ibo-kieke-boe/?msclkid=34afd88ea8f811ecb6c5e72d64cf9d21
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Datum: 1 april (dit is géén grap) 2022 

Uur: deuren 13.00u, optreden 13.30u 
Waar: Polyvalente ruimte 
Wat: FOUTE PARTY 
Dresscode: gekste, foute outfit 
INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK 
 

 

 

DATA 
25 maart 2022: zangdag voor alle leerlingen 

25 maart 2022: pizza’s afhalen vanaf 15.00u 
30 maart 2022: Oudercontact ONLINE K3, L1, L2, L3, L4, L5 (doodle volgt). 
2 april tot en met 18 april 2022: Paasvakantie. 
20 april 2022: Parking aan speelplaats niet bereikbaar 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

● 016771572  

● 0498771265 

● directeur@toverpotlood.be 

● FONDS 

groeien - bewonder/verwonder - (ge)dragen – geborgenheid - samen op weg 

Vriendelijke groeten 

Yves Petré 

https://docs.google.com/forms/d/1lbOJbTDR6DaHmf6Z_ZM534lsqEngYHAyp_BRECtmONQ/edit?usp=sharing
mailto:directeur@toverpotlood.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIifavs0HjrwWs1bUxiSxDoRTW5WWMYzfLzVDEvlEN3sHlkw/viewform

