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Kalender
Ma 2 maart
Di 3 maart
Vrij 6 maart
Do 12 maart
Vrij 13 maart

Zo 15 maart
Wo 18 maart
Do 19 maart
Vrij 20 maart
Ma 23 maart
Vrij 27 maart

Medisch onderzoek L1 (op school)
Kinderraad Temse (afvaardiging leerlingen L6)
Zwemmen L2-4
Toneelvoorstelling L1-2 ‘Walvis zonder schoenen’ (nm)
Zwemmen L2-4
Pyjamadag (Bednet)
Kinderen mogen in pyjama naar school komen
Ontbijtactie op school. Schrijf tijdig in! We leveren aan huis!
Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)
Kangoeroewedstrijd voor L3 en L6
Poppentheater L4 (nm)
Zwemmen L2-4
L3 naar bib: ‘Getekend, Benjamin’
Zoobidoe K3 (op stap met de natuurkoning-en koningin)
Jarigen vieren
Zwemmen L2-4
PEP-dag L6

De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.

Veiligheid
Voorlopig zijn de werken in de Dorpstraat goed verlopen. Binnenkort zullen ze ter hoogte van onze school zijn.
Extra aandacht voor veiligheid blijft de boodschap.
Onze oprechte dank voor de correcte opvolging van de oproep om niet meer te vertrekken met de wagen op
de parking vooraleer alle kinderen vertrokken zijn. Dit is een pak veiliger.
Ook ’s morgens is er extra waakzaamheid geboden! Ook op deze momenten kan het soms gevaarlijk druk zijn
op de parking.
Het blauwe vak op de parking is voorzien voor onze leerling-rolstoelgebruiker. Dit wordt niet gebruikt door
andere wagens. Onze dank!

Week van de Vrijwilliger (29 februari)
Dagelijks mogen wij beroep doen op verschillende
vrijwilligers in onze school. Tijdens de week van de
vrijwilliger willen we hen dan ook extra bedanken
voor het vele werk dat ze verrichten in de school.
Zonder hun hulp was de Priester Poppe school niet
zoals ze nu is.

Ontbijtactie
Op zondag 15 maart organiseren we samen met de ouderraad onze eerste ontbijtactie, dit zal de vroegere
koekenverkoop vervangen.
Meer info vinden jullie op onze website/brief/Facebook.
Hebben jullie familie, vrienden,… in de buurt van onze school die zich ook graag laten verwennen door een
ontbijtje op zondag 15 maart en op deze manier onze school willen steunen? Geef dan zeker een seintje aan
directeur Veerle en we bezorgen een extra formuliertje.
De opbrengst zal gebruikt worden voor een afdak op de kleuterspeelplaats, want dit is ons volgend project!

Jaarthema: muzodagen
Wat een fijne dagen hebben we mogen beleven op maandag 17 en woensdag 19 februari. We maakten kennis
met verschillende muzische activiteiten. De foto’s spreken voor zich. Je vindt er trouwens nog een pak meer
op onze website!

Dikke Truiendag
Op dinsdag 11 februari deden we mee aan Dikke
Truiendag. De verwarming stond af op die dag.
Doorheen de dag werden de kinderen uitgedaagd
om verschillende opdrachten uit te voeren voor
Beru en Pingu. In de kleuterschool maakten de
kinderen warmtesokken, en lazen Beru en Pingu
een verhaaltje voor. In de lagere school moest
elke klas ervoor zorgen dat een blok ijs niet zo vlug
kon smelten: leerlingen én leerkrachten waren
heel inventief in het zoeken naar oplossingen.
Ook de andere opdrachten volbrachten alle
klassen prima. Daarom besloten Pingu en Beru
dat iedereen een beloning verdiende.
MMMMM…Dat was smullen.

Nieuwe kindjes op school
Na de krokusvakantie mogen we weer enkele nieuwe vriendjes verwelkomen in onze kleuterschool:
In de rode klas heten we Noa welkom, en in de blauwe klas zal Issa met open armen ontvangen worden.
Ook in de lagere school verwelkomen we een nieuwe leerling in L5: Nisa.
Hopelijk voelen ze zich vlug thuis in onze school.

Regelloze maand
Ondertussen spelen we reeds van in de maand januari zonder vast regels (wie speelt waar, wanneer). Dit is
ondertussen al eens bijgestuurd vanuit de kinderen en collega’s. op dit moment zijn er enkel regels over het
gebruik van speelweide en voetbal. Dit loopt heel vlot! Knap kinderen!

Schermen en toetsenborden te koop
Via onze Facebook en Gimme deden we reeps een oproep om onze oudere computerschermen te kopen.
Er zijn er nog steeds een paar ter beschikking aan 5 euro per stuk. Graag een seintje aan meester Pascal bij
interesse (ict@basisschool-elversele.be)

Kledinginzameling school
Bag2School verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een bedrag uit.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van
niet meer gebruikte kleding af te raken.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle
ingezamelde kleding wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in Westen Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20%
gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School zak te
vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen,
shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige
lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden (www.bag2school.be). Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van
andere zakken om uw kleding in te stoppen.
We verzamelen de kledij in de refter in het afgebakende stuk. De ophaling is voorzien op 30 april.

Trooper
Van het budget dat we reeds mochten ontvangen via trooper werden/worden
er boeken voor de klasbibliotheken aangekocht. Zo is er reeds een reeks van
geronimo stilton en Roald Dahl aangekocht.
Dankjewel dat ook jij steeds aan trooper wil denken bij een online aankoop.
Elke euro is welkom! Zo kunnen we de klasbibliotheken nog verder aanvullen,
ook in de kleuterklassen en L1!

Ouderraad
En jawel, ook de investering van de schenking van de ouderraad voor K1 en K2 is een feit. De kinderen
genieten van hun nieuwe meubilair in de klas. Dankjewel ouderraad!
Ook meester Jonas mocht material aankopen om de spelkoffer op de speelplaats terug te vernieuwen. De
kinderen zullen genieten! We zullen er met respect mee omgaan ouderraad!
Dankjewel aan alle mensen die de activiteiten van de ouderraad steunen!

Middagsport
Meester Pascal won 2 maanden na elkaar samen met zijn ploeg de beker tijdens middagsport. Zo was hij de
beste tijdens Ringstick (L3) en netbal (L6). We wensen hem proficiat met deze ‘nipte’ overwinning, maar weet
dat de collega’s staan te popelen om deze beker terug af te pakken .

Tijdens de maand februari wisten meester Tom en
directeur Veerle de beker weer af te pakken van
meester Pascal, hij pronkt nu op het bureau bij
meester Tom en aan het raam van directeur Veerle.
Wat ‘n topploeg!

Aan sfeer ontbreekt het nooit tijdens deze
middagsporten.
Want deelnemen is immers
belangrijker dan winnen. Sporten is plezant!

Graag tot een volgende Poppenieuws,
directeur Veerle

