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Hoeleden, 9 september 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

TOVERRAAD
Ons oudercomité vergadert op maandag 12 september 2022 om
20.00u in de kleuterblok.
Mensen die mee kunnen helpen, de helpende handen, bij één of
meerdere activiteiten zijn uitgenodigd op deze vergadering van 12/9.
Mogelijk wil u mee in het kernteam dat iets intensiever (maandelijks)
bij elkaar komt? Ook welkom op 12/9.
Mensen die iets willen/kunnen betekenen en die er niet bij kunnen zijn
mogen dat altijd kenbaar maken via mail:

toverraad@toverpotlood.be
BRENGEN EN OPHALEN VAN LEERLINGEN
We hebben nu al een tijdje de draconische covid-maatregelen achter
ons liggen.
Maar we zien het nog teveel gebeuren.
Leerlingen die afgezet of opgehaald worden op de grote speelplaats
moeten allemaal via de grote poort.
Het kleine poortje aan de zijkant van de speeplaats kan enkel gebruikt
worden door de leraars.

RESTAURANTDAG
Onze jaarlijkse restaurantdag gaat, in tegenstelling tot wat op eerdere
kalenders stond, door op zaterdag 15 oktober 2022.
We kiezen voor de mogelijkheden om ter plaatste te komen eten en af
te halen.
De brieven volgen eerstdaags.

LUIZEN
Ja … ze zijn er weer.
Gelieve uw kind na te kijken en te behandelen, indien nodig.

Jullie kennen ondertussen al onze tips.

We hopen dat iedereen meehelpt want anders blijft deze epidemie
verder duren!!

GROOTOUDERSFEEST
Het grootoudersfeest gaat dit schooljaar door in zaal Den Hoek
(Kortenaken).
Op vrijdag 23 december 2022 in de namiddag.
De juiste uren volgen nog.
Mijn excuses, ik vond geen betere picto.

HUISWERKBEGELEIDING
Vanaf volgende week donderdag start de huiswerkbegeleiding terug op.
De huiswerkbegeleiding wordt in samenwerking met het OCMW vorm
gegeven.
Uw zoon/dochter kan enkel op uitnodiging van de leraar
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deelnemen.
U krijgt een brief waarmee u al dan niet kan intekenen.
Deze brief werd vandaag meegegeven.

STRAPDAG vrijdag 16 september 2022
Zie de bijlage bij de nieuwsbrief.

MAIL EN MONDELING
Leraars zijn mondeling aanspreekbaar of via mail.
Messenger, insta, twitter, tiktok … we houden deze communicatie-boot
nog even af.
Zie youtube op (6:37) puntje over communicatie
De mails van de leraars zijn altijd hetzelfde opgebouwd:

voornaam.naam@toverpotlood.be
Enkel mijn emailadres (directeur@toverpotlood.be) en de het
mailadres van de administratie (administratie@toverpotlood.be)
hebben een andere opbouw.

CONTACTGEGEVENS
●
●
●
●

016771572
0498771265
directeur@toverpotlood.be
FONDS

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

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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