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Hoeleden, 10 februari 2023 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

 

 

CONCERT BOZAR 14 FEBRUARI L3,L4,L5,L6 
 

Zie bijgevoegde brief 

 

Opgelet:  

Voor het eerste leerjaar is er op 14 februari géén zwemmen. 

 

 

GEKKE WEEK 

 
Traditioneel doen we in de carnavalsweek de gekke week. 
Deze week heeft zijn oorsprong in het ‘pesten’-verhaal. 

 

Zo zetten we in de verf dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en 

dat dat goed zo is. 

 

Hier wordt rond gewerkt in de klassen, ook los van deze week. 

 

 
 

HUISWERKBEGELEIDING  
Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari 2023 gaat de 

huiswerkbegeleiding niet door. 

 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023: CARNAVAL 

 
Het carnavalgebeuren dat traditiegetrouw de krokusvakantie inluidt zal 

ook dit jaar onze school op stelten zetten.  

De kinderen mogen zich net als de vorige jaren vrij verkleden.  

Het thema dat de leerkrachten gekozen hebben is “Johnny en 

Marina”. 

Vrijdag 17 februari 2022 worden ongetwijfeld de stoet en de 

carnavalsparty het orgelpunt van de voorbije periode.  

Hiervoor werkt de school samen met het oudercomité. 
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PLANNING 

Kleutercarnavalsparty in polyvalente ruimte 

 

* 10.30 uur 

Kleuterhotdogs aan keuken 

* 11.30 uur   

Hotdog lagere school aan de leraarskamer (met eigen drankje) 

 

* 12.15 uur   

 

De ouderraad beperkt de hotdogs tot max 3 per leerling.  

Kinderen mogen zelf boterhammen meebrengen. 

Carnavalsstoet GANSE SCHOOL 

 

* 13.20 – 14.20 uur:  

 

De stoet vertrekt op de parking van de school, en gaat via de 

Hoeledensebaan, langs  

de Neerlintersesteenweg en de Grootveldstraat naar het Kerkplein. Er 

wordt door de politie voor 2 begeleiders gezorgd. Het supersonische-

opkuismachine werkt terug JOEPIE, confetti en serpentines zijn 

toegelaten tijdens de onze stoet! 

Carnavalfuif (of film) lagere school 

* 14.30u – 15.20u De leerlingen van de lagere school kiezen voor de 

party in de polyvalente ruimte of voor de film in de 

klas. 

De kleutertjes blijven in hun gebouw (en op hun 

speelplaats). 

* 15.30u            Einde van de schooldag en begin van de 

                               krokusvakantie. 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

 

• Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. 

• Confetti en serpentines mogen enkel tijdens de stoet en de 

carnavalfuif … niet in de klassen of buiten.  

• Schmink en haarverf zijn toegelaten. 

• Speelgoedgeweren, messen, dolken, sabels kunnen in karton 

zolang er niemand pijn gedaan wordt, dan wordt het wapen 

afgenomen! 
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• Spuitbussen zijn verboden! 

• De drankjes op de party worden aangeboden door het 

oudercomité. 

Er wordt aan de leerlingen gevraagd om zelf een drankje mee te 

brengen om bij de hotdog te drinken. 

Uiteraard kan er ook altijd water verkregen worden in de school. 

• Bij de party en het middageten worden de helpers beperkt tot de 

leden van de ouderraad. 

• De ouders/grootouders/sympathisanten zijn van harte welkom om 

naar de stoet te komen kijken.  

 

We vragen om niet met de kinderen mee op te stappen, maar 

vanaf de stoep toe te kijken zodat het voor de kinderen een echte 

carnavalsstoet met toeschouwers blijft.  

 

Dit schooljaar gaan de klassen bij elkaar blijven. 

We gaan ook de oudsten voorop laten lopen. L6, L5, L4, … enz. 

 

De jongste kleuterklassen gebruiken bolderkarren.  

 

De politie vraagt met aandrang dat de toeschouwers aan één kant 

van de weg blijven staan zodat de kinderen niet onverwachts de 

straat overlopen.  

Meestappen achter de stoet is toegelaten. 

 

We zijn ervan overtuigd dat het weer een geslaagde dag zal 

worden en willen ook de leden van de ouderraad danken voor hun 

inzet en financiële steun. 

Het #TVPTL-team 
 

 

 

GEGEVENS 
● 016771572 

● 0498771265 

● directeur@toverpotlood.be 

 FONDS (= LINK) 
 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

