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Z o M E R K R A N T
Woordje van directeur Veerle
Beste ouders en kinderen,
Wat een jaar hebben we achter de rug…
Iedereen heeft nood aan vakantie, ik ben er zeker van dat jullie er dan ook dubbel en dik van zullen
genieten. Het is jullie van harte gegund.
Graag wil ik jullie via deze weg bedanken voor de vele steun die ik mocht ontvangen en ervaren in het
voorbije schooljaar. Mijn allereerste jaar als directeur van de Priester Poppeschool was onvergetelijk,
in alle betekenissen van het woord .
Ik heb kennis mogen maken met hele fijne kinderen, ongelooflijk warme ouders en aangename
collega’s. Deze fijne samenwerking is uniek, en ik hoop samen met iedereen nog vele jaren school te
mogen maken in de Priester Poppeschool. Ik ben alvast superblij met ‘mijn’ nieuwe school en het is
een voorrecht om van deze school directeur te mogen zijn. Ik prijs me elke dag gelukkig dat ik naar
onze school mag komen!
Corona heeft van iedereen de nodige flexibiliteit gevraagd. Met vallen en opstaan zijn we er samen
gekomen. Aan alle ouders, een dikke proficiat voor jullie aanpak tijdens deze coronatijd. Jullie hebben
een enorm engagement getoond naar jullie kinderen én de school. Jullie waren niet enkel mama en
papa, maar ook juf/meester. In naam van jullie kinderen en onszelf wil ik jullie hiervoor oprecht
bedanken.
Hoe we volgend schooljaar zullen moeten starten, valt nog af te wachten hoe het virus zal evolueren.
Hopelijk krijgen we tijdig de richtlijnen hieromtrent en kunnen we jullie zo snel mogelijk inlichten hoe
de start er zal uitzien. Samen met jullie hoop ik dat het allemaal zo normaal mogelijk mag verlopen
en dat men snel een vaccin vindt voor de spelbreker (covid19).

Op 27 augustus organiseren we (normaal gezien) van 17u-18u30 een open klasmoment. Hoe deze er
mag/kan/zal uitzien, zullen we nog even moeten afwachten. Als alles naar wens verloopt willen we
op die dag zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school al eens een kijkje laten nemen in
hun nieuwe klasje.
Hou dus zeker jullie mailbox in de gaten voor het Gimme-bericht dat we na half augustus hieromtrent
zullen versturen.

Prettige vakantie en hou jullie veilig!
Directeur Veerle

Kalender 2020 - 2021

Eetfestijn
Op 19 en 20 september organiseren we ons jaarlijks eetfestijn. Hou alvast deze datum vrij in jullie
agenda.
Ben je zelfstandige of ken je iemand die onze school wil sponsoren door zijn logo op onze affiche en/of
banner te laten pronken? Dan mag u zeker een mailtje sturen naar directeur Veerle
(directie@basisschool-elversele.be). U krijgt dan de nodige info over de verschillende formules.

Ouderraad
In juni organiseerde de ouderraad nog een verkoopactie van
zomerpakketten. Er werden maar liefst 78 exemplaren verkocht.
Bedankt ouders om ons op deze manier financieel te steunen. Alweer
een stapje dichter bij het kleuterafdak.
Hopelijk beleven jullie veel plezier aan de zomerpakketten tijdens de
vakantie!

Personeel 2020 - 2021
Hieronder vindt u terug bij welke leerkracht uw kind volgend schooljaar zal zitten. Sommige plaatsen zijn
nog in onderhandeling binnen de scholengemeenschap.
Kleuterschool
K1A (rode klas)
K1B (blauwe klas)
K2 (gele klas)
K3 (groene klas)
Kinderverzorgster
Beweging K1
Beweging K2 + K3
Zorg kleuterschool

Lagere school
L1A
L1B
L2
L3
L4
L5
L6
Beweging
Godsdienst
L1 + L2 + L3
Zorg lagere school

Juf Sabrina
Juf Stephanie (wordt tot de herfstvakantie vervangen door juf Kate)
Juf Greet
Juf Stephanie (wordt tot de herfstvakantie vervangen door juf Kate)
Juf Marjon
Juf Kim
Juf Chris
Juf Sabine
Juf Christel
Juf Marianne
Meester Jonas
Juf Marianne (K1)
Juf Kim (K2 + K3)
Juf Eva (overgang K3 → L1)

Meester Jolan
Juf Christel
Meester Michaël
Juf Stephanie
(nog niet gekend)
Juf Christel
Juf Marijke
Juf Valerie
Juf Hilde
Meester Jonas
Juf Marianne → terwijl juf Marianne godsdienst geeft, zal de klasleerkracht zorg
geven aan de leerlingen van het afgelopen schooljaar.
Juf Marijke (L4 + op aanvraag)
Juf Eva (lagere school op aanvraag)
Meester Pascal (L5)

Ondersteunend personeel
Directeur
Veerle Van Bogaert
Zorgcoördinator
Mediacoördinator
Meester Pascal
Beleidsondersteuner
Secretariaat
Meneer Eric Martens

Overlijdens
Angèle Polfliet, overgrootmoeder van Nienke Van Slycken (L3)
Het personeel wenst de familie veel sterkte!

Een prettige zomervakantie!
directeur Veerle & schoolteam

