Beste ouders en leerlingen,
Enkele heel hectische weken liggen achter ons. De komende weken zullen ook ‘speciaal’ blijven, want de verstrengde
coronamaatregelen zullen ons nog een tijdje blijven uitdagen.

Tournée Minérale
In februari hebben we de kinderen extra gestimuleerd om water te drinken door deel te nemen aan ‘Tournée Minérale’, een
actie van de gemeente.
Alle kinderen werden bij afloop van de actie beloond met een drinkbus, ons 6 de leerjaar wint zelfs een mocktailworkshop!
Deze is jammer genoeg uitgesteld omdat een aantal kinderen in quarantaine zaten, en omdat de toegang tot de school
beperkt is tot essentiële derden. Maar uitstel is geen afstel! Deze workshop staat momenteel in de agenda op vrijdag 30
april. Alvast een leuk vooruitzicht voor onze kinderen van L6.

Verrassing! The Big Bounce komt naar onze school!
Ook dit schooljaar sluiten we ons schooljaar op 29 juni spetterend af. We organiseren een echt festival op onze school! Dit
is met een externe organisatie die onze school zal omtoveren tot een fantastisch speelparadijs, DJ - set met chillruimte en
een hapje en een drankje. Alles zal coronaproof gebeuren. Als we op dat moment nog in klasbubbels moeten werken, zal
alles per bubbel gebeuren én buiten.
Dit zal zeker een fijne afsluiter zijn, als bijvoorbeeld ook onze schoolreizen niet zullen mogen doorgaan, maar hier hebben
we nog geen nieuws over ontvangen.
Wij kijken er alvast naar uit. Toch nog eens een leuk vooruitzicht in deze moeilijke tijden.

Kledij ophalen
Onze refter is al een hele tijd omgetoverd tot een ‘ophaalcentrum voor oude kledij/lakens/gordijnen/…’ We hebben echt al
heel veel binnen gekregen, echt top.
Op 30 april komen ze de laatste zakken ophalen. Als jullie dus nog zakken hebben, zijn ze nog steeds welkom op onze school.

Week van de vrijwilliger
Tijdens de eerste week van maart vierden we de week van de vrijwilliger. Wij kunnen steeds rekenen op heel wat vrijwillige
handen op onze school: toezichters, klusjesmannen, leesouders, ouderraad… Zonder hen zouden we heel wat activiteiten
niet kunnen organiseren op onze school. Een dikke dankjewel voor al deze vrijwillige handen!!!
We blijven nog steeds op zoek naar mensen die zich wekelijks, dagelijks willen engageren om middagtoezicht te doen: dit
telkens tussen 12u en 13u.

Jaarthema: Groen, iedereen respectvol kampioen!
Ron de Kameleon is in Groenland beland. Daar spelen alle
kinderen respectvol met elkaar en gaan respectvol om met
materiaal. Ron de Kameleon heeft voor elke klas en de
kleuterschool een groene ton meegebracht waarin de kinderen
kurken kunnen sparen voor leuke klasbeloningen. Telkens ze
een pijl hebben bereikt komt Ron de Kameleon de beloning
overhandigen. Ze moeten zelf raden over welke beloning het
gaat, meester Ken heeft hier mooie tekeningen van gemaakt.
Deze positieve aanpak zorgt ervoor dat kinderen het echt wel
goed willen doen. TOP!
Deze actie loopt ook nog verder na de vakantie, zodat de kinderen verder kunnen sparen.

Corona - update
We proberen jullie steeds zo vlug en correct mogelijk te informeren over
de coronamaatregelen en de besmettingen in onze school. We doen dit
telkens via het gimme-kanaal. Ben je nog niet ingelogd? Zorg er dan zeker
voor dat jullie dit nog doen om op de hoogte te blijven van alle
schoolactiviteiten.
Wat meerdaagse uitstappen (L1, L2, L5, L6) en zwemmen betreft hebben
we nog geen concrete richtlijnen, ook hier zullen we jullie via Gimme op
de hoogte houden.
We gaan ervan uit dat spelen in klasbubbels nog nodig zal zijn na de
paasvakantie.

De tekenschool maakte deze mooie krijttekening.

Sluiting lagere school: zie aparte communicatie.

BEBAT: dubbele puntenactie
Na de paasvakantie kan de school terug dubbele punten verdienen per opgehaalde kilo batterijen. Hebben jullie thuis (of
de buren, familie…) nog lege batterijen? Dan zijn ze zeker welkom op school!
We kunnen met de gespaarde punten educatieve zaken aankopen voor in de turnzaal en in de klassen.

Paaskip op bezoek
Op 2 april zou de paaskip op bezoek komen om samen met de kinderen (per klasbubbel) voor hun eigen paaseitjes te zorgen.
De paaskip is ze echter verloren. Omdat er volgende week plots geen school meer is voor de lagere school, zal de paaskip
wel al een weekje vroeger komen, zodat zowel de lagere school als de kleuterschool kan helpen zoeken.

Nieuwe leerlingen
Na de paasvakantie mogen we weer enkele nieuwe gezichtjes verwelkomen op onze school: In de rode klas starten Ella en
Renée. In de blauwe klas verwelkomen we Bastien en Linde. Welkom op onze school! Hopelijk voelen ze zich vlug thuis in
onze Priester Poppefamilie.

Overlijden
De overgrootvader van Simon-Elias (L3) en Hanne-Elisabeth (L5) is gestorven. We wensen de familie veel sterkte in deze
moeilijke periode.

Lenteactie
Wat een succes was onze chocolade-actie. Alweer een stapje dichter bij ons kleuterafdak. We mogen zelfs spreken van
3 900 euro winst! Een hele dikke dankjewel voor jullie massale steun.
Dit schooljaar staan er nog 2 acties op het programma. Het schoolfeest op 6 juni zal op een coronaproof manier gebeuren,
de werkgroep is al een fijn alternatief aan het uitwerken.
We sluiten ook het schooljaar af met een ontbijtactie op zondag 27 juni 2021. Zet dit alvast in jullie agenda. Dat wordt
alweer heerlijk smullen.

Rapport
Samen met het team zijn we aan het werken rond feedback en rapportering, dit zal uiteindelijk resulteren in een nieuw
rapport. Graag hebben we natuurlijk ook graag de mening van jullie, ouders, om dit vorm te kunnen geven.
Hiervoor werd een enquête gemaakt die jullie kunnen invullen tot aan de start van de paasvakantie via volgende link:
https://forms.gle/qVaMr1EcV3My1qnM8

Een gezellige digitale ouderavond op 30 maart 2021
Omdat ouders elkaar nu heel moeilijk kunnen ontmoeten, organiseren we een
informele digitale ouderavond. Neem er een drankje en hapje bij, maak het
gezellig en log in:
https://app.toucan.events/go/9f5d2db6-cfa9-4ca7-a297-2e41a2c8f851
We starten op dinsdag 30 maart om 20 uur en sluiten onze digitale
evenementenhal om 22 uur. Graag tot dan!

Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

