Beste ouders,
Er is heel veel gebeurd de voorbije twee weken op onze school. Jammer genoeg had dit bijna altijd te maken met
corona. Klassen moesten gesloten worden, omwille van clusterbesmettingen. Op een bepaald moment was slechts
de helft van de kinderen op school aanwezig. Stilaan keert iedereen nu terug, en hopelijk kunnen we de eerste
trimester met alle klassen op school afsluiten, coronaveilig weliswaar.
Ik wil, samen met directeur Veerle, ook het schoolteam bedanken. De leerkrachten moesten constant schakelen
en proberen iedereen zo veel mogelijk mee te krijgen. Hopelijk zijn we daar, in uw ogen, toch grotendeels in gelukt.
We zijn alvast verheugd dat directeur Veerle volgende week terug zal zijn, als kapitein op ons schip.
Hieronder leest u een extra Poppenieuws met uitleg omtrent rapporten, noodopvang en oudercontact.
De volgende Poppenieuws zal trouwens volgende week nog worden meegegeven, met de gewone onderwerpen.

Noodopvang
Lokaal Bestuur Temse neemt de uitbating van de noodopvang op zich. De noodopvang is geopend van maandag
20/12 tem donderdag 23/12 van 7u tot 18u30. De noodopvang zal plaatsvinden in de centrale opvanglocatie Brijs
in de Eeckhoutdriesstraat 71 te Temse. Deze noodopvang is gratis tijdens de schooluren.
Graag zouden wij willen vragen om via het formulier noodopvang op de schoolwebsite, www.basisschoolelversele.be , een aanvraag voor noodopvang in te dienen. Doe dit ten laatste op 13 december 2021.
Deze opvang is enkel voor kinderen van wie de ouders op geen enkele manier in een andere vorm van opvang
kunnen voorzien, omdat ze bijvoorbeeld beiden tewerk gesteld zijn in cruciale niet-telewerkbare beroepen en
niemand anders voor opvang kunnen aanspreken. Het is daarom ook noodzakelijk hiervan een attest voor te leggen.
Dat attest kan je via het inschrijvingsformulier uploaden.
Houd er rekening mee dat de kinderen zoveel als mogelijk buiten zullen spelen. Voorzie aangepaste kledij. Kinderen
vanaf 6 jaar zullen een mondmasker moeten dragen.
Wie nog nooit van BKO De Woonboot gebruik maakte, moet zich eerst inschrijven bij de dienst buitenschoolse
kinderopvang.
Voor vragen kunnen jullie terecht op het nummer 03 711 37 12 of via bko.dewoonboot@temse.be.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Rapporten
Omwille van de vele quarantaines, waar bijna alle klassen door getroffen zijn, én omwille van de vervroegde
kerstvakantie, hebben we met het schoolteam besloten om de kerstrapporten uit te stellen tot eind januari. Zo
kunnen we tot de laatste dag voor de kerstvakantie les geven en eventueel toetsen plannen, en kunnen we een
volledig rapport aan jullie bezorgen…maar dus een maandje later!
Dit wil wel zeggen dat het vooropgestelde schema voor de rapporten door elkaar zal gegooid worden.

Oudercontacten lagere school
Aan ons kerstrapport was ook een algemeen oudercontact voor de lagere school gekoppeld. Ook dit zullen we
uitstellen naar de laatste week van januari. U ontvangt na de kerstvakantie hieromtrent verder informatie.

Parking
Graag willen we even oproepen om de parking niet meer met de wagen op te rijden als de hekken reeds geplaatst
zijn. Meester Dirk, onze parkingwachter, meldde deze week dat enkele ouders de hekken en zijn opmerkingen
hieromtrent negeren. We beseffen dat het aantal parkeerplaatsen in de schoolomgeving heel beperkt zijn, maar
de veiligheid van onze leerlingen en hun ouders gaat altijd voor. Dank u wel voor jullie medewerking!

We wensen jullie alvast een rustigere laatste schoolweek!
Meester Pascal

