Beste ouders,
De laatste maand van het toch wel speciale jaar 2020 staat voor de deur. We vliegen er meteen in!

Helm Op Fluo Top
Op maandag 23 november startten we de actie ‘Helm op, fluo top’. Kinderen die met
een fluohesje naar school komen, en een fietshelm indien ze met de fiets komen,
worden beloond met een stempel aan de schoolpoort. In de klas wordt deze stempel
omgezet in een sticker op hun spaarkaart. De kleutertjes krijgen vanaf donderdag 26
november direct een sticker in de klas, dus geen stempel aan de poort. Een volle
spaarkaart = gratis ingangsticket voor Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael. Bij een volle
kaart kunnen kinderen nog beginnen sparen op een tweede kaart.
De leeuw, die regelmatig aan de poort staat, is de mascotte voor deze actie en
stimuleert iedereen om zichtbaar te zijn in het verkeer. De dagen worden korter, het is
vroeger donker, dus zichtbaar zijn in het verkeer is een must! Sparen jullie mee door
zichtbaar te zijn?

Nieuwe beslisbomen COVID - 19
In bijlage vinden jullie de (opnieuw gewijzigde) beslisbomen. Het blijft nog steeds heel erg belangrijk dat jullie de school
verwittigen bij ziekte en ook indien de kinderen of familieleden in quarantaine moeten.

Oude Kledij – inzameling start
In februari zijn jullie oude kledij, gordijnen, schoenen,… weer welkom op school. Op die manier steunen we een goed doel
en kunnen we ook nog een centje sparen in de school. Meer info in februari. Als jullie dus van plan zijn om jullie
kleerkasten te sorteren, gooi dan zeker geen kledij weg😊

Extra trui meebrengen
Verluchten, verluchten en nog eens verluchten is de boodschap die we krijgen vanuit de overheid om het coronabeestje
buiten te houden. Daarom vragen wij om de kinderen goed aan te kleden en eventueel een extra trui mee te geven.

Trooper
Alle geldacties worden (voorlopig) gestart, toch kunnen jullie de school een financieel steuntje in de rug geven… zonder dat
het jullie zelf iets kost. Doe jullie online aankopen via Trooper! Extra info steeds te verkrijgen via directeur Veerle.
https://trooper.be/priesterpoppe

Hoera! Een broertje of een zusje
Faatimah (K2) werd onlangs grote zus van Jibriel. Proficiat aan de volledige familie!

In volle verwachting
Meester Michaël wordt in januari papa, maar ook juf Naomi wordt volgend jaar (mei) trotse
mama. Wat een leuke vooruitzichten!

Onze innige deelneming
De oma van juf Naomi is onlangs overleden. Onze oprechte deelneming voor de ganse familie.

Zorgloket voor ouders
Maakt u zich zorgen om de leerontwikkeling van uw kind? Of om het socio – emotionele? Of is er een belangrijke wijziging
in het leven van uw kind? Eén keer per maand zet de zorgcoördinator, meester Pascal, de deuren van de leraarskamer open
na schooltijd voor een gesprek met ouders.
U mag uw komst gerust vooraf aankondigen via pascal.dedycker@basisschool-elversele.be, of komt gewoon langs tijdens de
maandelijkse ‘zitdag’. We kondigen de data telkens aan in het voorafgaande Poppenieuws. U kan deze ook terug vinden in
de agenda op de website.
Het volgende zorgloket zal geopend zijn op donderdag 10 december van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend met
coronamaatregelen.

Oude smartphone
Heeft u thuis nog een oude smartphone liggen, die toch nog werkt? Dan kunnen
wij dit goed gebruiken op school. Deze wordt via een app gebruikt om redicodimaatregelen toe te passen in de zorgwerking.
Alvast bedankt om ons hierbij te willen helpen.

Sinterklaas
De Sint brengt ook dit jaar leuke klascadeaus, ook al kan hij ze niet persoonlijk bezorgen in de klassen. Hij stuurt dit jaar zijn
trouwe hulp ‘Zwarte piet’ om de geschenken te overhandigen. Onze ouderraad zal hem ook dit schooljaar de nodige
financiële steun geven. Dankjewel!

The Masked Teacher
Omdat we het Sinterklaasfeest niet zomaar voorbij willen laten gaan, organiseren we in aanloop
van de komst van Zwarte Piet een leuke activiteit: The Masked Teacher! Elke dag zal één leerkracht
(of twee) zich verhullen achter een masker en een Sinterklaaslied zingen. De kinderen bekijken deze
filmpjes in de klas en raden samen de naam van de leerkracht.
Ook de ouders kunnen meedoen, want we posten deze filmpjes dezelfde dag ook op onze
Facebookpagina en website. Raad jij ook mee via het invulformulier? Veel succes 😉

Traktaties verjaardagen
Ook in de regelgeving rond traktaties voor verjaardagen is er niks veranderd. Enkel
voorverpakte traktaties uit de winkel mogen meegegeven worden. Zelfgemaakte
lekkernijen mogen jammer genoeg (nog) niet.
Een voorverpakt koekje, een stukje fruit met de schil (niet eetbaar) kan ook
(mandarijntje,…)

Kleuterafdak
Het kleuterafdak is jammer genoeg nog geen feit… De architect is volop bezig. We moeten dus nog even geduld hebben vrezen
we. Hopelijk vlug concreter nieuws.

Resultaten Apestaartjaren
Vorig schooljaar werd onze lagere school geselecteerd om deel te nemen
aan Apestaartjaren. De leerlingen van het eerste leerjaar werden op
papier bevraagd, maar vanaf het tweede leerjaar kregen onze jongens en
meisjes een heel uitgebreide digitale lijst voorgeschoteld. De resultaten
voor Vlaanderen zijn de voorbije weken, na enkele maanden vertraging
door dat lelijke virus, bekendgemaakt. En de voorbije week kregen we
ook de resultaten voor onze school specifiek.
Wat valt op voor onze school?
• Ongeveer 1/5 van onze lagere schoolkinderen heeft reeds een
eigen smartphone, terwijl 64% een eigen tablet heeft. Dit wil
zeggen voor hun persoonlijk, niet te delen binnen het gezin.
• YouTube is voor alle leerlingen het populairste sociale netwerk.
Toch zijn er ook heel wat leerlingen die Facebook gebruiken, zelfs
in de eerste graad! TikTok en Instagram zijn aan een duidelijke
opmars bezig.
• 60% van onze leerlingen heeft contact met anderen terwijl ze
gamen.
• Onze kinderen maken gebruik van Instagram en Whatsapp om te
overleggen over hun schooltaken. Dit is nog beperkt, maar zien
wel stijgen naargelang de leeftijd. Wat ook logisch is natuurlijk.
Het mediagebruik van onze leerlingen is onderzocht in december 2019. We mogen er zeker van zijn dat de resultaten anders
zullen zijn, mochten we dit onderzoek vandaag opnieuw doen. De schoolsluiting en coronamaatregelen heeft er ongetwijfeld
voor gezorgd dat nóg meer leerlingen eigen toestellen ter beschikking hebben én sociale media nog intensiever gebruiken.
Mogen we – hierbij aansluitend - vragen, beste ouders, om uw kinderen verantwoord met de digitale media te laten omgaan?
Op onze school wordt via lessen aandacht besteed aan ‘Veilig Online – gedrag’, maar de praktijk hiervan ligt natuurlijk ook
vaak thuis.
We merken de laatste jaren ook vaker gevalletjes van ‘cyberruzies’. Dit trachten we te verwerken in onze lessenreeksen,
maar u bent hierin ongetwijfeld ook een partner. Leerlingen van een lagere school hebben alvast nog heel wat sturing en
controle nodig om hiermee te leren omgaan.
Wenst u meer informatie omtrent het Apestaartjaren – onderzoek of omtrent het digitaal opvoeden van uw kind? Geef
gerust een seintje aan meester Pascal (pascal.dedycker@basisschool-elversele.be).

Kleuterschool

Lagere school

Tot een volgende Poppenieuws!
Directeur Veerle

