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Hoeleden, 13 januari 2023 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 HET TOVERTEAM WENST U … 

 

Een stevige gezondheid. 

Een lading Liefde. 

Een onwrikbaar vertrouwen in ons. 

Een ton barmhartigheid. 

En het behoud van uw Goddelijke lichaam. 

 

Hopelijk kunnen we dit jaar veel samen lachen! 
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 FAMILIE OP HET SONGFESTIVAL 
Een neef van enkele van onze leerlingen doet morgen mee aan de 

voorrondes van het eurovisiesongfestival. 

Moest je niet weten voor wie te stemmen … Gustaph zal u dankbaar 

zijn. 

 
 

 BIBLIOTHEEKBOEKEN 
Op 20 januari 2023 gaan we terug naar de bibliotheek. 

Kijken jullie a.u.b. na of er nog bibliotheekboeken bij jullie thuis liggen. 

Geef je die dan ook mee terug naar school? 

Dankjewel! 
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 LUIZEN 

Even de aandacht terug op de luizen. 
Op dit moment is het nog redelijk rustig maar ik zou toch willen vragen 

om het goed in ’t oog te houden. 

 SCHOOLWERKPLAN 
Op het einde van volgende week (20 januari 2023) wil ik heel graag, 

ter informatie, een document op de webiste zetten dat een bundeling 

is van hoe wij school maken.  

Dat heet een schoolwerkplan (SWP).  

De acties die wij ondernemen om aan dat SWP te werken staan in ons 

kwaliteitshandboek. Dat is een intern document, dat krijgt u niet te 

zien. 

Het SWP is ook een levend document, dat wij dagelijks aanpassen 

(elke afspraak die wij maken hangt samen met het ganse plan).  

We gaan het SWP op de website niet dagelijks updaten maar wel op 

regelmatige basis. 

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen, wat we kunnen 

doen maar ook wat we niet kunnen doen.  

Het Toverteam is professioneel bezig met school maken.  

Elk personeelslid neemt haar/zijn taak ernstig als professional, daar 

sta ik garant voor. 

Wij, in synergie, maken dan ook afspraken die met zo veel mogelijk 

aspecten van een schoolwerking rekening houden.  

We zullen dat ook altijd in eer en geweten blijven doen.  

U hebt ons vertrouwen gegeven en dat vertrouwen waarderen wij.  

We hopen dat dat zo mag blijven. 

Ook al weten we dat onze werking en dus ook het SWP nooit af zal zijn 

zullen wij blijven het beste van onszelf geven. 

 

 

GEGEVENS 
● 016771572 

● 0498771265 

● directeur@toverpotlood.be 

 FONDS (= LINK) 
 OUDE LAPTOPS 

Computers en laptops in de kast? Wij geven ze hier een tweede leven. 

- 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

