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Hoeleden, 4 oktober 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

LUIZEN
Ja.
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!!

TE LAAT KOMEN
Beste ouders, de schoolbel gaat om 9.00u.
Probeer a.u.b. voor de schoolbel de kinderen in de school te krijgen.
Het is uw verantwoordelijkheid, niet die van de kinderen.
Voordelen:
- Het afscheid gaat zo veel gemakkelijker.
- Onze leerlingen hebben zo de tijd om samen met de andere kinderen
tot rust te komen en de dag op een goede manier te beginnen.
RESTAURANTDAG (Herinnering)
De mensen die afhaalmenu’s besteld hebben op de restaurantdag:
Vergeet ze niet af te halen, aub.
Breng gerust een zak mee die voldoende groot is om alles in te zetten.

SKEELERS EN STICKIES
Gisteren ben ik in de klassen van de lagere school gaan vertellen dat
we geen stickies meer in onze school willen.
Dat doen we omdat we merken dat er ruzies ontstaan op de speelplaats
die dan verder gaan in de klas.
De strapdag had als doel om de kinderen bewust te maken dat veilig
naar school komen op een gezonde en milieuvriendelijke manier kan.
Net zoals we om veiligheidsredenen niet toelaten om tijdens de
speeltijden te fietsen kunnen ‘steppen’ en ‘skeeleren’ ook niet.
Op school kan enkel ‘de leren tram’.

DAG VAN DE LERAAR
Ter info: Morgen, op 5 oktober 2022, is het dag van de leraar.
Bloemen, pralines, cadeaubonnen, snoepreisjes … niet nodig.
Het is de appreciatie die ‘t ‘m doet.

CHRYSANTENVERKOOP OUDERCOMITé
Zie bijlage.
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LEERLINGENRAAD & KINDERGEMEENTERAAD
De verkiezing van de leerlingenraad en de kindergemeenteraad gaat
door op 18 oktober 2022 in onze school.
Kandidaturen voor de leerlingenraad komen gestaag binnen.
We spreken nu al af dat er geen individuele campagne gevoerd kan
worden in onze school.
Het gaat dan vooral over uitdelen van cadeautjes e.d.!

CONTACTGEGEVENS
●
●
●
●

016771572
0498771265
directeur@toverpotlood.be
FONDS

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

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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