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Hoeleden, 22 juni 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

OUDERCONTACT LAGER ONDERWIJS 
Intekenen op het oudercontact kan via deze link: 
 

LINK 
 
Beste Toverouder 

 
Hier is het nieuwe inschrijvingsformulier voor de oudercontacten (geen 'doodle' 
meer). 
 
U kent de geplogenheden. 
Een oudercontact is, samen met het rapport, een graadmeter van de weg die 
uw zoon/dochter afgelegd heeft. 

Het belangrijkste vandaag zijn de vorderingen die uw zoon/dochter gemaakt 
heeft. 
Maar we kijken toch ook naar de groeikansen. 
 
We weten al langer dan vandaag dat 'gras niet sneller groeit door eraan te 
trekken'.  

 
Wanneer er onoverkomelijke problemen zouden zijn dan was u daarvan al even 
op de hoogte en dan was het gesprek al even gevoerd. 
Mensen die al een gesprek in dat kader gehad hebben hoeven niet meer in te 
tekenen op dit oudercontact. 
Mensen die aangegeven hebben dat ze geen oudercontact meer nodig hebben 
die tekenen uiteraard ook niet meer in. 

 
Wij hopen alvast op een fijn gesprek en een nog fijnere afsluiting van het 
schooljaar.  
We kijken uit naar het volgende schooljaar waar we weer samen aan de slag 
kunnen om uw zoon/dochter maximaal te laten ontplooien. 
 
Voor onze kapoenen (en hun ouders) van het zesde leerjaar wensen we graag 

een behouden reis.  
Wij geloven in jullie veerkracht, wat het leven ook mag brengen. 

 
Wanneer u (technische) problemen ervaart kan u, zoals gewoonlijk, bij het 
manusje-van-alles terecht (directeur@toverpotlood.be).  
Hij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken, indien mogelijk.  

Altijd rekening houdend met de afspraken binnen de organisatie. 
 

 

 

AFSCHEID MEESTER KAREL & JUF HILDE 
- Afscheid door de leerlingen staat gepland op 30/6 om 12.00u. 
- We proberen oudleerlingen te bereiken om dan ook langs te komen. 
- We hebben een rouwregister gemaakt om er ook een tastbaar afscheid van te 
maken. Het register staat open voor wensen en anekdotes! (volg de link, 
a.u.b.). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT1yVPKrGwGmXyXw0D-do08KdHCvwtn-UbAA1CTgYBWoxFxw/viewform
https://forms.gle/yJEnWUPP6obQ7Ybs7
https://forms.gle/yJEnWUPP6obQ7Ybs7


 

VBS HET TOVERPOTLOOD 

Hoeledensebaan 84 A 

3471 Hoeleden  

administratie@toverpotlood.be 

0498.77.12.65 

 

YP/NIEUWSBRIEF  OK-kader: R2, BL3, BL5, BL6 2022-06-14 

 

 

INFO LAATSTE SCHOOLDAGEN 
Zondag (26/6) 
13.00u  
Deuren open schoolfeest, grote speelplaats 
Kinderanimatie doorlopend (behalve tijdens de optredens) 
14.00u  
Start optredens 
16.00u  
Start BBQ 
 

Maandag (27/6) 
Gewone schooldag 
Oudercontacten lagere school zie link hierboven 

  
Dinsdag (28/6) zie bijlagen, die morgen ook op paier meegeven 
7.45u  
Kinderen lagere school verzamelen op school 
8.00u  
Vertrek kinderen lagere school op schoolreis (Domein van Han),  
Benodigdheden : lunchpakket (boterhammen), enkele drankjes, aangepaste en vlotte 
speelkledij 
Maximaal €3 zakgeld 
Géén dure apparatuur, alles wat je meeneemt is op eigen risico 
9.00u  
Kleuters verzamelen op school 
9.30u  
Vertrek kinderen op schoolreis naar Saraland (Molenheide) 
Benodigdheden: Vlotte speelkledij 
15.30u  
Kleuters terug op school verwacht 
17.30u  
Lagere school terug op school verwacht 
 
Woensdag (29/6) 
Gewone schooldag 
19.30u Plechtige proclamatie zesde leerjaar, kleuterspeelplaats 
Alle betrokkenen krijgen de uitnodiging in hun mailbox! 

 
Donderdag (30/6) 
9.15u Schoolviering 
Tot 12.00u Klasafscheid 
12.00u Schoolafscheid (iedereen welkom op de speelplaats)  

 

 

DATA 
26 juni 2022: Schoolfeest 
27 juni 2022: Oudercontact  
28 juni 2022: Schoolreis (kleuters:Saraland, lagere school: Grotten van Han) 
29 juni 2022: Plechtige proclamatie L6 
30 juni 2022: Laatste halve schooldag van dit schooljaar 
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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

