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Hoeleden, 30 augustus 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

WELKOM TERUG 
Horen jullie het ook? 

De school roept. 

Joepie!! 

 
Donderdag 1 september 2022, vanaf 8.30u verwelkomen we jullie, 

onze lichtpuntjes! 

 

 

INFOAVOND DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2022 
Donderdagavond geven de juffen en de meesters een infoavond voor 

de ouders in de eigen klas. 

 

18.00u: Ouders van kleuters 

19.00u: Ouders van de kinderen in de onderbouw (L1, L2, L3) 

20.00u: Ouders van de kinderen in de bovenbouw (L4, L5, L6) 

 

De leraar geeft dan uitleg over de werking van zijn/haar klas. 

Het algemene deel (voor gans de school) zal te zien zijn in een filmpje. 

 

 
 

SCHOOLVIERING 

De schoolviering zal doorgaan op vrijdag 9 september vanaf 9.15u in de 

kerk van Hoeleden. 

Het is een viering door en voor de leerlingen. 

(Groot)ouders zijn welkom. 

 

 

NIEUWE GEZICHTEN 

Meester Joren (vervangt juf Katrien die nu in het eerste leerjaar staat) 

zal de zorgmeester worden in het lager onderwijs. 

Meester Jan  (vervangt juf Anneleen die nu in bevallingsverlof is) zal 

samen met juf Sarah het klasje doen van de leeftijd K1/K2. 

Juf Charlotte (vervangt juf Sonja die even afwezig zal zijn) zal 
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lichamelijke opvoeding geven en bij juf Femke ook nog 

kinderverzorging doen. 

 

 

WE ZIJN AL EVEN BEZIG VAN NOOIT GESTOPT 
De ganse zomervakantie is het een bedrijvigheid van jewelste geweest 

in onze school. 

Er werd geschilderd, geplakt, borden uit elkaar gehaald en aan de muur 

gevezen, kasten gezet, nieuwe gordijnen gehangen. 

Uiteraard werd het schooljaar ook helemaal voorbereid. 

 

Zo hebben we vandaag allemaal les EHBO gehad.  

Hartmassage, AED-toestel, … enz. 

Alle kinderen zijn m.a.w. weer in veilige handen. 

 

 

 

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

