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24 maart 2020
Hallo jongens en meisjes, mama’s en papa’s,
De lente lijkt nu echt wel in het land. De natuur lijkt volledig te ontwaken en die zonnestralen doen zeker en
vast deugd. Jammer genoeg mogen we ons niet veel verder dan de eigen tuin bewegen. Maar wat nodig is om
iedereen te beschermen, moeten we natuurlijk doen…in ons kot blijven dus!

Opdrachten woensdag 25 maart 2020
Ook vandaag hebben de leerkrachten weer gezorgd voor een gevarieerd aanbod aan opdrachten op de tijdelijke
website https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/corona
Veel succes daarmee!

Speciaal voor onze leerlingen die volgend schooljaar naar het secundair gaan
Deze periode is voor onze leerlingen die een studie – en schoolkeuze dienen te maken zeker en vast lastig. Zo
werden verschillende infomomenten de voorbije weken geannuleerd. De secundaire scholen hopen alvast dat
de openschooldagen in mei wél nog kunnen doorgaan, maar daarover bestaat op dit moment nog geen
zekerheid. Afwachten dus!
In Hamme werkt men met vrije inschrijvingen. De geplande inschrijvingsmomenten op KOHamme zijn alvast
uitgesteld naar een nog te plannen datum. We raden aan om zeker de sociale media of website van deze
scholen in de gaten te houden, indien u uw kind in Hamme school wenst te laten lopen.
Voor de Scholengemeenschap WIJS! Sint – Niklaas verandert er op dit moment niets aan het
aanmeldingssysteem. Dit wel zeggen dat u uw kind digitaal kan aanmelden vanaf maandag 30 maart om 9 uur,
zoals doorgegeven op de infoavond van het CLB en in de infobrochure die u kreeg. De verdere tijdslijn blijft tot
op heden ongewijzigd. Na de toewijzing kunnen de tickets digitaal worden verzilverd. Aanmelden en info rond
het inschrijven bij deze scholengemeenschap kan via http://www.naarhetsecundair.be/
Hebt u nog verdere vragen omtrent het inschrijven van uw kind in het secundair onderwijs, kan u deze zeker
stellen aan meester Pascal (zorgco@basisschool-elversele.be) of aan de LOP – deskundige van de gemeente
Temse (03 710 12 28).

Nisa is jarig
Onze nieuwste leerlinge Nisa (L5) is woensdag jarig. We plaatsten een virtuele verjaardagswens voor haar op
de tijdelijke website. Proficiat Nisa!
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Bodymap
Bewegen is gezond…en laat gezond zijn en blijven nu net de belangrijkste taak deze periode zijn. Daarom zorgen
we telkens voor verschillende beweegtips op onze tijdelijke website. Ook zorgen we in deze dagelijkse brief
voor enkele tips.
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