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Hoeleden, 1 juni 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

HELPENDE HANDEN 
 

- Wij zoeken een vlijtige kameel die een remorque heeft en die even 

tijd heeft om die vol te laden om dan de inhoud ook naar het 
containerpark te brengen. Meester Yves helpt mee. 
Moment af te spreken.  
 

- Wij zoeken enkele sterke beren die samen met meester Yves op 
vrijdagnamiddag 24 juni 2022 om 15.00u de borden van de muur 
kunnen halen. 

 
- Wij zoeken nog steeds bezige bijen die ons voor, tijdens en na het 

schoolfeest kunnen helpen: 
* vanaf 9.00u (ongeveer 2u) 
* vanaf 13.00u (tot aan de pauze van het optreden) 
* tijdens de pauze (tot aan het einde van het optreden) 

* na het optreden (vanaf ongeveer 16.00u) 
* bij het opruimen (vanaf ongeveer 19.00u) 
 

1 adres: directeur@toverpotlood.be 

 

 

 

VRAGENLIJST IN BIJLAGE 
 
In bijlage kan u een bevraging vinden vanuit de onderwijsinspectie. Het duurt 5 
minuutjes om die in te vullen. 
 

 

 

KIEKE-BOE GESLOTEN 
 
Morgen, 2 juni 2022, is de buitenschoolse kinderopvang Kieke-Boe gesloten! 
 

 

 

SCHOOLFEEST 
 

Denken jullie nog eens aan het document voor de bestelling van de BBQ en de 
speelbandjes, a.u.b.? 
Dankjewel. 
 

 

 

THEATER 3de GRAAD 
 
Op 13 juni 2022 in de namiddag gaan onze Tovernozems van de derde graad 

met de fiets naar Kortenaken om een theatervoorstelling te volgen. 
 
‘Samourai!’ gaat over ridders in het verkeer, weerbaarheid enz. 
Het past perfect in ons leerplan ZILL. 
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BOEKENTASSEROCK LAGERE SCHOOL 
 
Op 20 juni 2022 gaat achter onze school ‘Boekentassenrock’ door (in regie 
van de gemeente Kortenaken) 
 
Het festival gaat door in de namiddag. 

Iedereen brengt een eigen hervulbare drinkbus mee, er is water voor iedereen. 
Oordopjes worden ter beschikking gesteld. 

Boembox en de Ketnetband doen de rest. 
 
OPGELET: Er zal die dag grote hinder zijn op de parking van onze school! 
 

 

 

DATA 
 

6 juni 2022: Pinkstermaandag (verlof) 
13 juni 2022: 3de graad naar Kortenaken met de fiets (toneel) 
17 juni 2022: Sleep-in K3 (geboortejaar 2016) 
18 juni 2022: Voormiddag, proclamatie K3 (geboortejaar 2016) 
20 juni 2022: Boekentassenrock voor de lagere school (hinder op de parking) 
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 

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

