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VERLOREN KLEDING/DOOSJES 

 
 
Is jouw zoon/dochter een koekendoosje kwijt? 

Is jouw dochter/zoon een kledingstuk kwijt? 

Gelieve hem/haar aan te moedigen om in de dozen van de verloren 

voorwerpen een kijkje te nemen! 

Zo voorkomt u dat we op het einde van het schooljaar de kledij in de 

kledingcontainer moeten steken en de doosjes in de vuilbak. 

 

 

 

OPENLUCHTKLASSEN L4, L5, L6 
 
In bijlage zit een brief voor alle ouders van leerlingen in het vierde , 

het vijfde en het zesde leerjaar. 

 

 
 

KOEKJES BESTELLEN 
 
U kan nog tot en met vrijdag 10 maart 2023 koekjes bestellen, zie 

document hieronder. 
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KLASSAMENSTELLING KLEUTERS 2023-2024 
De brief volgt deze week. 
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OP TIJD KOMEN 
We merken dat er weer meer kinderen na 9.00u de school 

binnenkomen. 
Ja, soms zelf 9.30u en uitschieters tot 10.30u. 

Dat is onaanvaardbaar, ook voor kleuters. 

 

Er is geen reden om niet 10 minuten voor 9.00u aanwezig te zijn.  

Ja, ook voor de kleuters. 

Het is als ouder uw verantwoordelijkheid. 

Ken uw zoon/dochter en vooral ken uzelf. 

 

Wees op tijd! 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 
- 8 maart 2023: Pedagogische studiedag, geen school leerlingen. 

- 14 maart 2023: Opera Caramba in GC Den Hoek (alle leerlingen) 

- 16 maart 2023: L1, L2, L3 Don Quichot in GC Den Hoek 

- 20 maart 2023: L4, L5 Auteurslezing in de school  

- 28 maart 2023: Rapport 

- 29 maart 2023: Kijkdag, oudercontact 

- Save the date … 30/4 voorziet de ouderraad een Lentewandeling! 

 

 

 

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

