Lieve kinderen en ouders,
De start van het schooljaar 2020 – 2021 is goed verlopen.
schijnwerpers plaatsen en verduidelijken.

Via deze extra Poppenieuws willen we nog enkele zaken in de

Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

Zieke leerling?
Is uw zoon/dochter ziek, dan moet hij/zij thuis blijven. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat u de school verwittigt indien uw
kind ziek is. We vragen om steeds een doktersbezoek te plannen bij symptomen van COVID. De arts bepaalt of uw kind in
quarantaine moet of niet.
Kinderen zonder ziektesymptomen met een mogelijk of bevestigd geval in het gezin moeten in principe niet geïsoleerd worden
en kunnen naar school, behalve als de behandelende arts dit anders inschat en een attest bezorgt. Graag steeds een bewijs
van de dokter.
We volgen de richtlijnen van CLB bij een positieve besmetting. Zij doen ook de nodige communicatie naar ouders, indien nodig.
Jullie kregen reeds de ziektebriefjes mee bij het begin van het schooljaar als een doktersbezoek niet noodzakelijk was (GEEN
COVID-symptomen). Deze briefjes zijn niet onbeperkt! (zie onderaan briefje zelf). Een ziektebriefje is enkel nodig bij
leerplichtige kleuters en lagere schoolkinderen.

Jarig?
Jarigen mogen terug trakteren in de klas… niks zo fijn als uw klasgenootjes te trakteren met iets lekkers. Het nieuws hierover
is vaak verwarrend, wat wel en niet kan. Een traktatie kan als het voorverpakt is. Eigen gebak of zelf verpakte etenswaren
mogen jammer genoeg niet, volgens de opgelegde maatregelen. Eén grote ongesneden cake kan ook niet. Fruit met oneetbare
schil (bvb. banaan, mandarijn) kan wel. Als alternatief kan ook een klasgeschenk, in samenspraak met de leerkracht. We
rekenen hierbij op jullie om hierin verstandige, verantwoorde keuzes te maken.

Schoolafspraken
We mogen jullie jammer genoeg niet ‘fysiek’ verwelkomen op onze klasvergadering. De juffen en meesters zullen alle info
digitaal bezorgen op 10 september via Gimme.
Wanneer zijn het fruitdagen? Om hoe laat begint de school?... zijn misschien vragen die onbeantwoord blijven. Deze
schoolafspraken vinden jullie terug in de schoolbrochure. Deze kunnen jullie steeds raadplegen via onze website, en zal ook
op 10 september nog eens gestuurd worden, samen met de klasafspraken.

Batterijen inzamelen
Wij verzamelen op school steeds oude batterijen. Hiermee kunnen we punten
sparen en materialen aankopen voor de klassen/school. In de maand
september en oktober kunnen we dubbele punten verdienen. Dat zou erg fijn
zijn om educatief materiaal aan te kunnen kopen. Hebben jullie thuis (of op
het werk ) oude batterijen , dan mogen jullie deze steeds schenken aan de
school. De ton staat buiten aan de jongenstoiletten.
Helpen jullie extra in september en oktober?

Zwemmen
Zwemmen mag doorgaan! Joepie! We gaan telkens zwemmen op vrijdag met 2 klassen. De klassen zullen in hun klasbubbel
op de bus zitten. We vertrekken op school al om 12u30, dus als jullie thuis gaan eten, moeten jullie heel vroeg terug zijn. De
dagen waarop welke klassen gaan zwemmen vinden jullie in de agenda op de schoolwebsite en ook op Gimme. De juf/meester
zal dit ook nog eens vermelden in de agenda.
In het zwembad volgen we de COVID-maatregelen die voorzien zijn door het zwembad zelf.

Godsdienst en zorg
Juf Marianne geeft vanaf dit schooljaar godsdienst in L1, L2 en L3. Op dat moment geeft de eigen klasleerkracht deels zorg in
het leerjaar erboven. Op deze manier zien de kinderen hun juf/meester van vorig schooljaar nog eens terug. Elke klas krijgt
drie lesuren godsdienst, waarvan de klasleerkracht op dat moment twee lestijden zorg geeft aan het leerjaar erboven en één
lesuur in de eigen klas. De klasleerkracht is op de manier ook de eerste zorgleerkracht.
Het zorgteam is natuurlijk ook nog voorzien op onze school. Zij worden ingeschakeld voor langere zorgtrajecten, aanmaak van
zorgmateriaal en vooral zorg op vraag van de klasleerkrachten. Het zorgbeleid op onze school zal er dit schooljaar dus heel
wat anders uit gaan zien. We hopen hiermee snel te voorzien in de nodige behoeften van al onze leerlingen.

Eten in de klas
We eten in de klas, zodat we geen klasbubbels mengen in een gesloten ruimte. Eten in de klas heeft vaak ook het voordeel
dat het rustiger en aangenamer is voor de kinderen.

Afhalen
Mogen we vragen om steeds afstand te bewaren met andere ouders. We merkten alvast dat iedereen de mondmaskerplicht
goed opvolgt, waarvoor dank!
Tijdens het afhalen van uw kinderen dient u de, op de speelplaats geschilderde, pijlen te volgen. De eerste dagen is het
vanzelfsprekend wel even zoeken naar de juiste rijen, maar dat zal vlug vlotjes lopen.

Rijen
Jullie hebben de looproute ondertussen kunnen zien op het plannetje (vorige Poppenieuws). De rijen zullen pas vertrekken
als de ouders op de speelplaats zijn. Het kan dus zijn dat uw kind(eren) iets later thuis is/zijn als ze met de rij naar huis gaan.
We melden dit graag even, zodat u niet ongerust hoeft te zijn als de kinderen 5 minuutjes te laat zijn. Er zijn 2 rijen: één rij
richting rond punt (= fietsers én voetgangers) en een rij naar de Dorpstraat (= fietsers én voetgangers). De kinderen worden
begeleid tot in de Dorpstraat zelf. Tijdens de werken aan de Dorpstraat zal deze laatste rij wel tijdelijk vervangen worden door
een rij via de Priesterage. Vermoedelijk zijn de werken afgelopen half september.
De rijen verzamelen naast de fietsenstalling. De fietsers nemen hun fiets uit de fietsenstalling en verlaten de fietsenstalling
langs de andere kant. Ook fietsers die worden opgehaald nemen hun fiets en wachten met hun fiets naast de fietsenstalling
tot hun begeleider er is.

Mobiliteit in de schoolbuurt en op de parking
De politiezone kondigde aan dat ze extra controles uitvoeren aan de schoolpoorten, tijdens de begin – en einduren. Men
stelt o.a. vast dat er fout geparkeerd wordt op het zebrapad en het trottoir, waardoor de verkeersveiligheid natuurlijk in het
gedrang komt.
Mogen we vragen om de schoolomgeving steeds veilig te houden, ook op de parking! We herhalen onze oproep om de
parking NIET op – of af te rijden zolang er kinderen en hun begeleiders op de parking wandelen.

Website
Op de schoolwebsite https://www.basisschool-elversele.be vind je reeds de foto’s van de eerste schooldag terug! Veel
kijkplezier!
Graag tot een volgende nieuwsbrief,
Directeur Veerle

