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CODE VAKANTIEBOEKEN AVERBODE 
Wanneer u graag vakantieboeken heeft voor uw zoon/dochter dan kan 

dat zoals gewoonlijk via de website van de uitgeverij van Averbode. 

Via deze link. 

Unieke schoolcode: A61844 

 

 
 

VRAAG OUDERS 
Vanaf volgende jaar willen we de oudercontacten een week na de 

rapporten laten doorgaan. 

- Dan heb je tijd om alles goed door te nemen. 

- Dan kan je gerichtere vragen stellen. 

- Dan kan je overwegen of het nodig is om op oudercontact te komen. 

 

Vindt u dat een goed idee? 

Mail naar directeur@toverpotlood.be in reactie op de nieuwsmail. 

Ja:                                                                 Neen:  

 

 
 

AFSCHEID JUF SONJA (K1 en bewegingskleuterjuf) 
Juf Sonja gaat vanaf 1 april 2023 officieel doen waar ze zin in heeft. 

We gaan haar hier zeker missen maar zijn toch heel blij voor haar. 

 

Net zoals bij het afscheid van juf Hilde en meester Karel willen we 

graag een boekje maken met leuke afscheidswensen, anekdotes … 

weten we veel wat je wil vertellen. 

Hou het a.u.b. wel beschaafd. 

 

Jullie kunnen via deze link jullie boodschap achterlaten. 

 

Vooral doen! 

 

 

SCHOOLFEEST PRIJSVRAGEN 
Eind juni is het weer zover, na de toetsen en na een zeer vermoeiend 

schooljaar vieren we samen het schoolfeest! 

Dit schooljaar hebben we een prijsvraag gekoppeld aan ons feest.  

 

In deze (zie hieronder) en de komende nieuwsbrieven zullen er foto’s 

verschijnen die (soms van ver) te maken hebben met de dansjes die 

zullen opgevoerd worden op ons feest. 

 

Jullie opdracht is te zoeken naar welke leraar(s) er verwerkt is (zijn) 

in de foto die we doorsturen! 

Je stuurt jouw antwoord via dit formulier binnen. 

Diegene (met een correct emailadres) die de meeste juiste antwoorden 

kan geven, op de snelst mogelijke manier, die wint een drankkaart! 

https://www.uitgeverijaverbode.be/th_lentecollectie?article=107724
https://www.uitgeverijaverbode.be/th_lentecollectie?article=107724
mailto:directeur@toverpotlood.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh8ipR87GdFqWW6TDOfM8OXX-dkbff_6BuY_NuFQ6j28dnAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-rjguS3qql6YOdQbLQbGfddEsL2dsYMcL8GL1F-bT3GHhJw/viewform
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KOMENDE ACTIVITEITEN 
- 20 maart 2023: L4, L5 Auteurslezing in de school 

- 28 maart 2023: Rapport 

- 29 maart 2023: Kijkdag, oudercontact 

- 1 april 2023 t.e.m. 16 april 2023: PAASVAKANTIE 

- 24 april 2023: Begin verkeersweek 

- 27 april 2023: L5 en L6, survival 

- 30 april 2023: Lentewandeling 

- 1 mei 2023: Dag van de arbeid, geen school 

- 3 mei 2023 t.e.m. 5 mei 2023: Openluchtklassen 

 

 

 

GEGEVENS 
● 016771572 

● 0498771265 

● directeur@toverpotlood.be 

  

FONDS (= LINK) 
Lukt het niet om alles betaald te krijgen?  

Ziet u het even allemaal niet goed komen? 

In alle stilte kan u via de link een hulpvraag stellen. 

Deze vraag wordt vertrouwelijk behandeld (enkel directeur).  
 

 WE ZOEKEN 
 

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

