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Hoeleden, 1 februari 2023 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 CONCERT BOZAR 14 FEBRUARI L3,L4,L5,L6 
Op dinsdag 14 februari 2023 gaan we met de leerlingen van het derde, 

vierde, vijfde en zesde leerjaar naar Bozar in Brussel om een interactief 

concert bij te wonen. 

 

Het nationaal orkest speelt voor ons een gevarieerd programma waarbij 

bepaalde werken door de lln. zelf worden begeleid.  

Dit wordt (over)morgen in de klas voorbereid. 

 

Na het concert zullen we, bij mooi weer, picknicken aan de Kunstberg.  

Bij minder mooi weer zoeken we een andere oplossing. 

Dus boterhammen en drankje niet vergeten. 

 

Naast het concert gaan we met onze bus ook een klein beetje 

sightseeing doen in onze hoofdstad. 

 

We vertrekken met de bus om 9.00 uur en zullen omstreeks 15.55 uur 

terug op school zijn. 

 

Opgelet: Voor het eerste leerjaar is er dan ook géén zwemmen. 

 DATA 
- Vrijdag 3/2/2023 is de KIEKE-BOE (naschoolse opvang) na school 

gesloten!  

- Maandag 6/2/2023 is het een facultatieve vrije dag in de school. 

De school is dan gesloten. 

- Vrijdag 17/2/2023 is het carnaval in Het Toverpotlood, inclusief 

stoet. 

Daarna begint de Krokusvakantie.  

- Maandag 27/2/2023 beginnen we er terug aan. 

 SMARTPHONE 
We begrijpen dat leerlingen die autonoom naar school komen een GSM 

meenemen om wanneer ze aangekomen zijn op school een berichtje te 

sturen naar de ouders. 

De smartphone (of eender welke phone) gaat daarna echter 

onherroepelijk uit tot de school terug afgelopen is. 

 SOCIALE MEDIA 
We wijzen er in onze mega-lessen (L6) voortdurend op dat sociale 

media superleuk kunnen zijn maar ook gevaren met zich meebrengen. 

We merken dat deze sociale media ook steeds vroeger ingang vinden 

bij onze leerlingen (bij sommige sociale media bestaat er niet voor niets 

een minimumleeftijd). 

Naast de mega-lessen zijn we al vroeg (van in de kleuterschool) aan de 

slag met het leergebied mediakundige ontwikkeling 

(mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid). Daarvan is 

https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/sociale-media
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/sociale-media
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sociale media echter maar een klein onderdeeltje. We proberen de 

leerlingen zo vooral met enthousiasme, zelfredzaam en op een kritische 

manier om te laten gaan met alle media en mediacontent.  

Dat is dus veel ruimer dan enkel de sociale media. 

TIP: Wees zelf wijs. 

Ik wil dan ook heel graag vragen om als ouder de aanwezigheid van uw 

leerling van de lagere school op sociale media (buiten de school) zeker 

in ’t oog te houden, hen ermee te leren omgaan indien mogelijk, hen te 

beperken waar nodig en indien noodzakelijk ook onmiddellijk in te 

grijpen waar het fout gaat! Dankjewel. 

 SCHOOLWERKPLAN 
Ik ben er nog niet klaar mee. Ik moet ondertussen wel stilaan gaan 

landen want ik kan bezig blijven. 

 LUIZEN 
We zitten er weer mee. 

We controleren iedereen deze week en brengen het CLB op de hoogte. 

U hoort nog van ons. 

OPGELET:  

Kinderen met haar dat in een staart kan, gelieve een staart te maken.  

Dankjewel! 

 

 

GEGEVENS 
● 016771572 

● 0498771265 

● directeur@toverpotlood.be 

 FONDS (= LINK) 
 WE ZOEKEN 

 
PUZZELS 
We zoeken puzzels tussen 100 en 200 stukken. 

- Ze moeten nog volledig zijn. 

- Ze moeten in goede, speelbare staat zijn. 

COMPUTERS 

Waar we chromebooks van kunnen maken. 

- Met een stroomkabel 

ZWEMKLEDIJ 

- Jongens en meisjes, alle maten. 

 

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

