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Beste ouders,
Week 1 van de Coronamaatregelen zit er op. Het blijft raar om slechts met enkele leerlingen op school te
verblijven en jullie te voeden via onze tijdelijke website.
We hoorden echter net de minister tijdens het Journaal zeggen dat we zeker nog een tijdje op onze tanden
zullen moeten bijten. We zullen niet anders kunnen zeker?
Een goede gezondheid is de meest gehoorde nieuwjaarswens op 1 januari, dus moeten we er maar samen voor
zorgen dat iedereen gezond kan blijven.
Opdrachten voor maandag
De opdrachten voor maandag 23 maart staan ondertussen klaar op de tijdelijke website. De leerkrachten
zochten weer een afwisselend aanbod aan opdrachten uit. Zorg er vooral ook voor dat uw kinderen genoeg
blijven bewegen.
Foto’s bij opdrachten
Regelmatig zie je opdrachten staan die ook wel een leuk beeld kunnen opleveren. We hoorden al van
verschillende ouders dat hun kinderen vriendjes en leerkrachten missen. Daarom startten we vorige week met
de Gezien? – pagina op de tijdelijke website. Heb je een leuk beeld (foto of video)? Stuur het gerust naar
meester Pascal (ict@basisschool-elversele.be).
Jeugdboekenmaand
We kregen volgende mail van de organisatie Cultuurkuur. Deze werd ook al gedeeld op onze Facebookpagina,
maar verspreiden we graag met alle ouders, ook wie niet actief is op Facebook.
“Na een zeer geslaagde start werd de Jeugdboekenmaand abrupt afgebroken door de snelle opkomst en
verspreiding van het coronavirus. We betreuren dit uiteraard, maar de veiligheid en gezondheid van iedereen
gaat boven alles. En we zien het als een kans: meer tijd dan ooit om te lezen én voor te lezen!
Maar het is niet omdat we thuis zitten, dat we ook stil hebben gezeten. Samen met Sien en Tom hebben we
een
idee
uitgewerkt:
we
lanceren
een
Jeugdboekenmaand-YouTube
(http://bit.ly/jeugdboekenmaandyoutube)! Met filmpjes van auteurs en illustratoren die voorlezen, teken- en
knutseltips geven, vertellen, live illustreren enzovoort! Veel kijk- en leesplezier!”
Kledinginzameling Bag2School
Puilen jouw kasten uit met kledij dat wel een tweede leven verdient? Voor de Coronacrisis uitbrak kregen jullie
al een flyer en zak mee om kleding in te zamelen. Deze actie loopt tot 30 april. Maak van deze thuistijd gebruik
om even grote lenteschoonmaak te houden in jouw kleerkasten, vul die zakken en/of dozen en bezorg ze aan
de school. Met de opbrengst kan een deeltje van het toekomstige kleuterafdak betaald worden.
Jarige leerlingen
Vandaag, zondag, zijn de eerste leerlingen tijdens de lesloze weken jarig, namelijk Jelle (L6) en Noa (L3). We
plaatsten voor hen een virtuele verjaardagswens op de tijdelijke website. Proficiat allebei!
Hou jullie gezond!
Het schoolteam
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