VBS HET TOVERPOTLOOD
Hoeledensebaan 84 A
3471 Hoeleden
administratie@toverpotlood.be
0498.77.12.65

Hoeleden, 20 mei 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

VERTREK OLK (L4, L5, L6)

- Alle leerlingen van L4, L5 en L6 doen hun blauw t-shirt van de school aan
bij vertrek naar Tongerlo.
- We vetrekken stipt om 8.30u dat wil zeggen dat je ten laatste 8.15u in de
school aanwezig bent.
- Kinderen hoeven géén lunchpakket mee te nemen.

PARKING NIET BEREIKBAAR 23/5 TOT 8.45u
Er mogen maandag 23 mei 2022 tussen 8.00u en 8.45u géén auto’s de
parking op.
Wanneer de bus van de OLK vertrokken is, mag het wel.

Voor de ouders van L4, L5 en L6:
De parking zal op woensdag 25 mei 2022 van 16.00u tot 18.00u ook niet
bereikbaar zijn.

JUF ANNELEEN

Wij wensen juf Anneleen een dikke proficiat … ze is zwanger!!
Maar …
daar hoort ook bij dat ze door de arbeidsgeneesheer uit haar klas moet.
Ze zal een andere opdracht in onze school krijgen.
Vanaf maandag 23 mei 2022 neemt Juf Anse de klas over.

KLEUTERKLASSAMENSTELLING 2022-2023

Zoals gewoonlijk geven we ook de kleuterklassamenstelling van volgend jaar
mee.
ZIE BIJLAGE
In deze bijlage leggen we kort uit hoe we de oefening maken.
Onderaan geven we de klassamenstelling zoals ze er nu uit ziet.

LENTEWANDELING
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AVERBODE VAKANTIEBOEKEN
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro.
Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie.
Ze worden gratis thuisgeleverd!
Bestel ze eenvoudig online via de
webshop: www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken
Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61844 als
promotiecode. Zo krijgt onze school ook een leuk extraatje.

DATA
23 tot 25 mei 2022: Openluchtklassen L4, L5, L6
26 en 27 mei 2022: OH Hemelvaart (verlof)
6 juni 2022: Pinkstermaandag (verlof)
17 juni 2022: Sleep-in K3 (geboortejaar 2016)
18 juni 2022: Voormiddag, proclamatie K3 (geboortejaar 2016)
26 juni 2022: Schoolfeest
27 juni 2022: Oudercontact, info volgt (mogelijk meerdere dagen)
28 juni 2022: Schoolreis (kleuters:Saraland, lagere school: Domein van han)
29 juni 2022: Plechtige proclamatie L6
30 juni 2022: Laatste halve schooldag van dit schooljaar

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

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

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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