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Hoeleden, 30 november 2022 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

LUIZEN 
Verhoogde waakzaamheid, aub! Ze zijn er weer … . 

Wanneer 1 leerling van de 180 niet op de juiste manier behandeld 

wordt, hebben we een week later overal luizen. 

Ouders worden aangesproken (eventueel door het CLB). 

De NATKAMMETHODE is de enige effectieve.  

 

 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
Voor de lagere school zal het rapport vanaf nu elk schooljaar pas NA de 

kerstvakantie gegeven worden. 

Dat heeft te maken met een betere spreiding voor toetsen en taken. 

Dit schooljaar zal het 25 januari 2023 dus mee naar huis komen. 
 

 

OUDERCONTACT KLAS JUF FEMKE KLAS JUF 

SARAH & MEESTER JAN 
Het oudercontact voor de jongste kleuterklassen gaat wel door voor de 

kerstvakantie.  

Link naar de doodle om een afspraak met de juf/meester vast te 

leggen. 

 

 

NIEUWJAARSBRIEVEN 

Net zoals vorig jaar bieden wij vanuit de klas 1 (bij gescheiden ouders 

2) nieuwjaarsbrief aan.  

U kan die dan zoveel u wenst kopiëren. 

 

 

BIJ ZIEKTE 
Wanneer kinderen ziek zijn, horen ze niet op school.  

Ze kunnen andere kinderen (of zelfs de juf/meester … dan is er pas een 

probleem) ziek maken. 

Uiteraard zien en weten wij dat uw kind, nadat de neurofen (of iets 

gelijkaardigs) die u ’s ochtends geeft uitgewerkt is, wel ziek is.  

Doe dit de kinderen a.u.b. niet aan. 

Medicatie: U weet dat we enkel medicatie kunnen geven wanneer de 

dokter beschrijft hoe het gegeven moet worden! 
 

 

OP TIJD KOMEN 
De bel gaat om 9.00u. 

Wanneer u mikt op 8.50u, dan ben je zeker niet te laat! 

Ook in de kleuterschool is het belangrijk om op tijd op school aan te 

komen en de klaswerking niet te storen!! 
 

 

PARKING 
Op onze parking mag er enkel stapvoets gereden worden! 

We zijn een school dus er lopen kinderen tussen 2.5j en 12j over de 

https://www.youtube.com/watch?v=QPws_SO1_mU&t=167s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqVxMV8dIdUj-GTBUeWXuaPpUksy-GdVD5o23jHO0Z8lpkIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqVxMV8dIdUj-GTBUeWXuaPpUksy-GdVD5o23jHO0Z8lpkIg/viewform
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parking. Wees a.u.b. voorzichtig! 

Volg ook te allen tijde de juiste rijrichting!! 
 

 

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 

mailto:directeur@toverpotlood.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIifavs0HjrwWs1bUxiSxDoRTW5WWMYzfLzVDEvlEN3sHlkw/viewform

