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Hoeleden, 9 november 2022
BETREFT : NIEUWSBRIEF

LUIZEN
Ja, ik weet het wel, jullie hebben al even de neiging om door te scrollen
wanneer je mij alweer hoort praten over de luizen … maar toch …
- We hebben de geplande controles uitgevoerd.
- Het goede nieuws was dat we maandag geen luizen meer gevonden
hebben.
- Het slechte nieuws was dat we wel nog verschillende kinderen vonden
die neten (al dan niet dood) hadden.
- Volgende week dinsdag zit ik samen met de mensen van het CLB.
Blijf uw kinderen controleren en behandelen indien nodig.
Dankjewel

DIKSMUIDE
De leerlingen van de derde graad gaan op 17 november 2022 naar
Diksmuide.
Vertrek aan de school: 7.30u aan school.
Terug aan school: 17.30u

FACULTATIEVE VRIJE DAG
Nu donderdag 10 november 2022 is het een facultatieve vrije dag
voor leerlingen en leraars.

BELLEN VOOR ZWEMZAKKEN
Vanaf maandag 14 november 2022 zullen we niet meer bellen naar
het thuisfront voor dingen die vergeten zijn.
We zijn van mening dat we voldoende informeren over de
zwemmomenten (jaarkalender, agenda).
We willen de leerlingen ook voor hun eigen verantwoordelijkheden
zetten.

SLUITINGSDAGEN KIEKE-BOE
Vrijdag 3 februari : geen naschoolse opvang wel voorschools
Maandag 10 april : Paasmaandag
Dinsdag 18 april : geen naschoolse opvang wel voorschools
Maandag 1 mei : Feest van de arbeid
Donderdag 18 mei: O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 19 mei : Brugdag
Maandag 29 mei : Pinkstermaandag
Donderdag 8 juni : Gesloten / teambuilding (voor – en naschools)

ACTIEDAG/STAKINGSDAG 9/11
Het Toverteam wenst kenbaar te maken dat we als school, net zoals de
gezinnen, overdreven facturen krijgen. Wie kan dat nog betalen?
We wensen kenbaar te maken dat we het niet eens zijn met het
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perverse effect dat we allemaal meer moeten betalen terwijl er
organisaties/bedrijven zijn die monsterwinsten maken.
We wensen kenbaar te maken dat we maximaal de kaart willen trekken
voor onze leerlingen en hun gezinnen en proberen de kostprijzen zo
laag mogelijk te houden. Gelijke onderwijskansen zijn voor ons van
belang.
Dat is dan ook de reden waarom wij ervoor kiezen om gewoon verder
les te geven!
We wensen ook duidelijk te maken aan de beleidsmakers en hun
diensten dat zij in de eerste plaats voor de gewone belastingbetaler
moeten opkomen en dat ze die maximaal moeten beschermen. Dat
gevoel hebben we nu niet en dat zullen we blijven aankaarten.

UITSTAP PARLEMENT 11/11 DERDE GRAAD
Deze uitstap gaat niet door wegens niet weerhouden.
Er kon dan ook maar 1 klas van onze provincie gaan.
Spijtig!

GEGEVENS
●
●

016771572
0498771265

•

directeur@toverpotlood.be

FONDS (= LINK)
Enkele schooljaren geleden hebben we een fonds opgezet voor mensen
die hun schoolrekeningen écht niet meer kunnen betalen.
We willen nogmaals duidelijk maken dat de informatie enkel en alleen
bij de directeur terrecht komt en dat er dan samen een oplossing
gezocht kan worden.
Het fonds is niet onuitputtelijk maar toch willen we het even terug
onder de aandacht brengen

OUDE LAPTOPS
Een vast item in de nieuwsbrief is de vraag om computermateriaal dat
u niet meer kan gebruiken bij de directeur in te leveren:
- laptops mét stroomkabel (we maken er chromebooks van)
- Desktops mét scherm en mogelijkheid tot wifi (ook hier maken we
chromebooks van).
DANKJEWEL!
groeien - bewonder/verwonder - (ge)dragen – geborgenheid - samen op weg

Vriendelijke groeten
Yves Petré
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