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Hoeleden, 20 oktober 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

OUDERCONTACT LAGERE SCHOOL
Beste Toverouders

Via deze link kunnen jullie inschrijven voor het
oudercontact.
U vult de informatie in.
U kiest de juiste leraar, m.a.w. de leraar van uw spruit!
Dan krijgt u een keuzemenu (mogelijke uren om in te schrijven) en
maakt u een keuze.
Voor de digitale contacten zal de leraar later (dinsdag 25/10) een link
voorzien.

RAPPORT
Het rapport, dat u volgende week van uw kapoen krijgt, zal er vanaf dit
schooljaar anders uitzien!
Dit komt omdat ons programma waarmee we de rapporten schrijven
tijdens de voorbije zomer (verplicht) doorgegroeid is naar een ander
programma.
De rapporten zullen er anders uitzien, anders ingevuld moeten worden
en mogelijk nog wat kinderziektes meedragen.
De uitleg van hoe je als ouder het rapport zal moeten lezen zal daarom
samen met het eerste rapport meegegeven worden.

VAKANTIEBOEKEN
Omdat er elk jaar toch vraag is naar vakantieboeken geef ik hier de link
mee:

www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken
De unieke schoolcode die je kan meegeven: A61844

OUDE LAPTOPS
Hebt u nog een oudere laptop bij u thuis?
Zo ééntje die u niet meer kan/wil gebruiken of die in de weg ligt?
Inclusief een stroomkabel?
Zelfs wanneer de batterij voortdurend stroom nodig heeft?
Wij maken er hier op school een chromebook van zodat wij er nog veel
plezier aan kunnen beleven.
Dus: Oude laptops die u niet meer gaat gebruiken kunnen afgeleverd
op het bureau bij meester Yves.
Hartelijk bedankt.

LUIZEN
We merken dat we het luizenprobleem nu al enkele jaren niet onder
controle krijgen.
Sommige mensen worden immuun voor de berichtgeving.
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Luizen worden immuun voor de producten van de mensen die wel
voortdurend behandelen.
Wanneer in een school 179 leerlingen behandeld worden (met alles
erop en eraan, knuffels, jassen, handdoeken, bedlinnen, …) op de
correcte manier en de ouders van 1 leerling slaan stappen over dan lukt
het niet om alles onder controle te krijgen.
We hebben al verschillende pistes bekeken maar botsen voortdurend op
beperkingen.
We gaan een poging doen om het anders aan te pakken:
STAP 1
- We roepen de ‘luizen-LGBTQIA+’ terug in het leven.
- We kaarten het probleem aan bij het ministerie van volksgezondheid
(ik hoor dat onze school niet alleen staat) en rechtstreeks bij de
minister van onderwijs en onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
STAP 2
Wordt vervolgd.

CONTACTGEGEVENS
●
●
●
●

016771572
0498771265
directeur@toverpotlood.be
FONDS

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

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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