
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve kinderen en ouders, 

De vakantie ligt alweer achter ons.  Wat zijn we blij dat we toch fulltime mogen opstarten, weliswaar met de nodige 

maatregelen maar gigantisch blij dat we alle kinderen mogen verwelkomen. 

Samen maken we er een fantastisch schooljaar van!  

Hartelijke groeten, 

Directeur Veerle 

 

Ons schoolteam 

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) Juf Sabrina  
Juf Stephanie (wordt tot de herfstvakantie vervangen door juf Kate) 

K1B (blauwe klas) Juf Greet 
Juf Stephanie (wordt tot de herfstvakantie vervangen door juf Kate) 

K2 (gele klas) Juf Marjon 
Juf Kim 

K3 (groene klas) Juf Chris 
Juf Sabine 

Kinderverzorgster Juf Christel 

Beweging K1 Juf Marianne 

Beweging K2 + K3 Meester Jonas 

Zorg kleuterschool Juf Marianne (K1) 
Juf Kim (K2 + K3) 
Juf Eva (overgang K3 → L1) 

Lagere school 

L1A Meester Jolan 

L1B Juf Christel 

L2 Meester Michaël 

L3 Juf Stephanie 
Juf Naomi 

L4 Juf Christel 
Juf Naomi (ter vervanging van juf Marijke) 

L5 Juf Valerie 

L6 Juf Hilde 

Beweging Meester Jonas 



Godsdienst  
L1 + L2 + L3 

Juf Marianne → terwijl juf Marianne godsdienst geeft, zal de klasleerkracht zorg geven aan de 
leerlingen van het afgelopen schooljaar. 

Zorg lagere school Juf Naomi (L4 + op aanvraag) (ter vervanging van juf Marijke) 
Juf Eva (lagere school op aanvraag) 
Meester Pascal (L5) 

Lerarenplatform 
scholengemeenschap 

Juf Kirsten 

Ondersteunend personeel 

Directeur Veerle Van Bogaert 

Zorgcoördinator 
Mediacoördinator 
Beleidsondersteuner 

Meester Pascal 

Secretariaat Meneer Eric Martens 

 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schoolstart 1 september  

Vermits de richtlijnen ons jammer genoeg niet toelaten om ouders samen te ontvangen op school, zullen de kinderen afgezet 

worden aan de poort.  Ook onze allerkleinste vriendjes zullen reeds aan de poort afscheid moeten nemen van mama en papa.  

Wij zullen ervoor zorgen dat onze kinderen zeker hun weg vinden naar hun klasje.  De klasleerkrachten van de kleuterschool 

zijn reeds aanwezig in hun klasje om hun kapoenen op te vangen en warm te onthalen.  Onze kleine ukkepukjes krijgen een 

persoonlijke begeleiding van de andere juffen en meesters naar hun klasje. 

Onze kinderen van de lagere school worden verwacht op de speelplaats.  Bij het belteken verzamelen ze reeds bij hun nieuwe 

juf/meester en krijgen hun warm onthaal in de klas. 

Ouders kunnen/mogen dus jammer genoeg niet blijven kijken aan de poort. 

 

Bij het afhalen van de kinderen hanteren we terug een route voor de ouders.  De kinderen die met de fiets zijn of met een rij, 

verzamelen aan het fietsenhok.  Ze gaan de fietsenstalling binnen om hun fiets op te halen en rijden er langs de andere kant 

weer uit.  Zo vermijden we lange wachtrijen.  Als de rijen klaar staan, mogen de (groot)ouders binnen, volgens de uitgestippelde 

weg.  De kinderen staan in hun klasrij en gaan naar mama/papa/grootouder/… als die ‘passeren’ en vervolgen dan hun 

looproute.  Het dragen van een mondmasker is verplicht in de school en de schoolomgeving. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat kinderen in hun eigen klasbubbel blijven en dat de ouders de nodige afstand kunnen 

behouden. 

Alvast bedankt voor jullie begrip. 

Veilig brengen 

 

 

 

 



Veilig afhalen 

 

Mondmaskerplicht voor volwassenen 

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de school (= volwassenen). 

 

 

Welkom 

We verwelkomen heel wat nieuwe leerlingen op onze school. 

In de rode klas zullen Mailey, Linne, Antoinette, Naiya, Florende en Signe een fijne tijd beleven bij juf Sabrina en juf Kate.  In de 

blauwe klas verwelkomen we Jade, Féline, Philemon, Renée en Matijs.  Veel plezier bij juf Greet en juf Kate. 

We mogen dit schooljaar ook nieuwe, grotere vrienden verwelkomen in onze school. 

In de groene klas zullen Thibaut en Seppe vlug veel kameraden maken. 

Juf Christel zet graag nog een stoeltje bij voor Nio in L1B. 

Luka en Kobe zijn terug van weggeweest.  Zij zullen in L2 en L3 hun oude vriendjes terug ontmoeten.  En ook Imke is meer dan 

welkom in L3. 

Hopelijk voelen ze zich vlug thuis in onze school. 

  



 

Corona: wat doet dat met onze school? 

• Speeltijden: onze kinderen mogen samen spelen op de speelplaats.  Vermits we starten met code geel, mogen de kinderen 
van de ganse school tegelijkertijd op de speelplaats.  Kleuters blijven wel apart van de lagere schoolkinderen. 

• De wasstraat zal terug op de speelplaats staan. Kinderen wassen regelmatig hun handen.  Indien de wachtrijen te lang 
oplopen zal er gebruik gemaakt worden van handgel. 

• Mondmaskers verplicht voor externen, volwassenen op school.  Enkel noodzakelijke overleggen zullen plaatsvinden.  

• Indien de leerkrachten geen afstand van 1,5m kunnen houden met de kinderen zullen ze een mondmasker dragen. 

• Ouders moeten de afstandsregel respecteren aan de schoolpoort.  Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

• Kinderen eten in de eigen klas onder begeleiding van eigen klasleerkracht. 

• Ouders die uit een rode zone komen (vakantie), nemen hun verantwoordelijkheid op en volgen de vooropgestelde regels 
van de overheid. 

• In tegenstelling tot voor de zomervakantie, mogen kinderen nu wel (vrijblijvend) trakteren bij hun verjaardag.   We houden 
hier wel rekening met de regels in ons schoolreglement. 

 

Nog even op een rijtje: de schooluren 

Voormiddag van 8:30 tot 11:40 ( Poorten open om 8:15 ) 

➔ Speeltijd van 10:10 tot 10:25 en van 11:40 tot 13:05 

Namiddag van 13:05 tot 15:25 ( Poorten open om 12:50 )   

➔ Speeltijd van 14:20 tot 14:35 en van 15:25 tot 15:40 voor wie daarna naar de Woonboot gaat.  

 

Jaarthema 2020 - 2021 

Benieuwd naar ons jaarthema?  Nog even geduld.   

Op 1 september zullen we al kleine tips geven, maar pas op 4 

september wordt alles duidelijk.   

Ik ben alvast benieuwd, jullie ook? 

 

 

Klasvergaderingen 

Ook onze klasvergaderingen kunnen niet doorgaan wegens de maatregelen, maar we zorgen zeker voor een waardig 

alternatief, zodanig dat jullie voldoende geïnformeerd zijn over het komend schooljaar.  Op donderdag 10 september mogen 

jullie via Gimme onze ‘digitale klasvergadering’ verwachten.  

 

Trooper 

Op dit moment is het nog steeds meer dan nodig dat we onze lokalen handelaars steunen.  Toch zijn er misschien aankopen 

die jullie online doen, daarom maken we graag nog even reclame voor onze Trooperpagina.  Bestel je iets online? Dan kan je 

de school een financieel steuntje in de rug geven door in te loggen via https://www.trooper.be/priesterpoppe en op die manier 

uw aankopen te vervolledigen.  Het kost u niks extra en de school is u eeuwig dankbaar voor de aankoop van extra 

leesmateriaal.  Zo konden we vorig schooljaar al enkele mooie boekenpakketten van Geronimo Stilton kopen voor de 

verschillende klassen. 

https://www.trooper.be/priesterpoppe


 

 

Werken Dorpstraat 

Het is net niet gelukt… De werken in de Dorpsstraat zijn niet voltooid voor de opstart van de school.  We kregen volgende 

update van de werken in de Dorpsstraat via de aannemer:   

“In de week van 24/08 en 31/08 zullen ze het voetpad afwerken langs de schoolzijde. 

In de week van 07/09 zal de rijweg in fundering geplaatst worden en aansluitende de  asfaltering. Wij voorzien tegen midden 

september de werken te hebben afgerond.” 

 

Concreet wil dit zeggen voor onze school dat de ingang via de Dorpsstraat niet bereikbaar is. 

We zullen dan ook tijdens de werken de poort aan de Priesterage openen, zodat daar ook een ingang 

is voor de kinderen. Dit gedurende de eerste 2 weken. 

Via de Vaantjeswegel en dan over het brugje is perfect veilig.  We moeten wel vermijden dat 

auto's in de Vaantjeswegel  rijden om hun kinderen zo dicht mogelijk af te zetten.  Dit kan 

absoluut niet! 

Mensen die hun kinderen met de auto willen afzetten en nadien eventueel begeleiden kunnen tot aan het kerkhof rijden en 

daar dan de voetwegel nemen en zo aansluiten naar de Priesterage. Merk wel op dat bij regenweer het middenstukje 

moerassig kan liggen.   

Wie zijn/haar kind komt afhalen via de Priesterage, zal tijdens deze twee weken, ook zoveel mogelijk de afhaalroute moeten 

blijven volgen. 

Deze maatregelen betekenen ook dat de parking behoorlijk druk kan worden, want ook alle personeelsleden zullen zich daar 

parkeren.  Mogen we echt vragen om alles veilig te laten verlopen en niet te vertrekken als kinderen over de parking stappen.  

Zeker om 15u30 blijft u op de parking staan tot alle kinderen weg zijn.  Indien u geen tijd heeft, kan u zich beter niet parkeren 

op de parking. 

  



Schoolzwemmen 

De maandelijkse inroostering wordt in de maandkalender opgenomen en op de website geplaatst.  Ook op Gimme kunnen 

jullie de data raadplegen. 

Zwemmen kan/mag doorgaan.  Het zwembad zorgt voor de nodige maatregelen en ook op de bus worden de klasbubbels 

gerespecteerd. 

 

Gimme 

We zullen dit schooljaar zoveel mogelijk gebruik maken van Gimme voor onze oudercommunicatie. 

Is het mogelijk om jullie aan te melden op Gimme bij de klas waarin jullie kind(eren) zal zitten dit schooljaar? 

Jullie kind krijgt tijdens de eerste schooldagen een leerlingenfiche mee waarop alle gegevens staan, gelieve dit grondig te 

controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld.  Het is hierbij ook erg belangrijk dat wij over het correcte e-mailadres 

beschikken, zodat we bij digitale communicatie (wat wel meer gebeurt tijdens deze coronacrisis) steeds over de correcte 

adressen beschikken. 

 

Eetfestijn 

Ook hier moeten we jammer genoeg beslissen om het eetfestijn af te gelasten.  We zoeken samen nog naar een alternatief om 

de school een financieel duwtje in de rug te geven.  Info hieromtrent volgt zeker. 

 

Vooruitblik naar oktober: grootouderfeest 

Ook hier vrezen we ervoor dat deze activiteit niet zal kunnen/mogen doorgaan dit schooljaar.  We wachten verder de richtlijnen 

hieromtrent af. 

 

Nieuwe schoolwebsite 

Tijdens de vakantie is er hard gewerkt aan een nieuwe website, we zijn er erg trots op.  Hebben jullie deze al gezien?  Surf naar 

http://www.basisschool-elversele.be!    

Een dikke pluim op de hoed van meester Pascal die voor deze knappe website zorgde. 

 

Maandkalender 
De maandkalender is altijd te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme. 

Alle geplande activiteiten zijn steeds onder voorbehoud, we wachten steeds de richtlijnen af rond COVID19. 

 

 

Graag tot een volgende nieuwsbrief, 

Directeur Veerle 

 

 

 

 

 

http://www.basisschool-elversele.be/

