
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

De laatste maand van het jaar staat weer voor de deur.  Een maand vol warmte en gezelligheid.  Maar 

de laatste jaren is december ook uitgegroeid tot de maand vol liefdadigheid.   

Maandkalender 

We beginnen alvast met de kalender voor de maand december, die tevens terug te vinden is op onze 

website, en als alles goed loopt nu ook op Gimme. 

Vrij 2 dec Zwemmen L1-3 
Sint op school 
Typ 10 (enkel voor ingeschreven leerlingen) 

Ma 5 - wo 7 dec Ruimteklassen L4 – L5 

Vrij 9 dec Pedagogische studiedag (geen school) 

Wo 14 dec Kersthappening 

Vrij 16 dec Zwemmen L1-3 
Typ 10 (enkel voor ingeschreven leerlingen) 

Zo 18 dec Winterjogging te Elversele (ten voordele van onze school) 

Ma 19 dec Netbaltornooi L5 

Di 20 dec Netbaltornooi L6 

Do 22 dec Oudercontact (sommige klassen zullen ook op andere dagen oudercontact 
organiseren omwille van de klasgrootte, info volgt) 

Vrij 23 dec Kerstviering in de kerk 
Kerstfeest op school 
Zwemmen L1-2 

We willen alvast aankondigen dat de openklasdagen voor het schooljaar 2023 – 2024 zullen 

plaatsvinden op woensdag 30 augustus van 17 tot 19 uur, voor de kleuters en het eerste leerjaar. 

 

Kersthappening 

Op woensdagavond 14 december is het – na enkele jaren afwezigheid door corona - opnieuw 

kersthappening op school, zet deze datum alvast in jullie agenda!  

De ouderraad is volop bezig met de voorbereiding en we kunnen al verklappen dat er veel lekkernijen, 

leuke muziek en een fantastisch decor aanwezig zal zijn.  Niet te missen dus! 

De opbrengst van deze activiteit gaat naar onze school.   Zoals u weet lopen de kosten van uitstappen 

stevig op omwille van het busvervoer.  De ouderraad wil zo hun steentje bijdragen, zodat we onze 

kinderen een afwisselend jaarprogramma kunnen blijven bezorgen. 

 

  



Wandel (of loop) mee ten voordele van onze school 

Ooit was er in Elversele een jaarlijkse veldloop met de prijsuitreikingen in “Onder den Toren”.  De huidige 
eigenaars van Onder den Toren, Serge en Birgit, willen deze vergeten traditie opnieuw tot leven wekken 
met een winterjogging en winterwandeling op zondag 18 december.   
De winterwandeling van bijna 10 km start om 13.30 uur aan Onder den Toren.  De kerstman wandelt 
ook mee langs de leuke plekjes van Elversele en Hamme.  Deelnemen kost € 5, volledig ten voordele 
van onze school.  Serge en Birgit willen zo hun steentje bijdragen aan de duurdere busprijzen voor onze 
leerlingen.  We willen hen alvast heel erg bedanken voor deze warme actie. 
Doe je het liever wat sneller?  U kan ook deelnemen aan de winterjogging met kidsrun, boerenrun of de 
afstanden van 6 en 12 km.  Meer info over de winterjogging en inschrijven kan via www.odtelversele.be  
Bij aankomst kan u gerust nog wat blijven hangen aan de gezellige winterbar van Onder den Toren.  Ook 
een deel van drank – en eetinkomsten zou naar onze school gaan.  Graag tot dan! 

 
Aanmelden nieuwe leerlingen (geboren in 2021) 

Na nieuwjaar beginnen de aanmeldingperiodes voor de kindjes geboren in 2021.  Loopt, kruipt of zit er 

thuis nog een broertje of zusje (geboren in 2021), dat ook graag naar onze fijne school wil komen?  Dan 

mogen zij, met voorrang, inschrijven tussen maandag 16 januari en vrijdag 10 februari.  Je maakt best 

een afspraak (telefonisch of per mail) met directeur Veerle om deze inschrijving in orde te brengen. 

 

Kent u via vrienden, kennissen, buren,… kinderen (zonder broer of zus op onze school), die een plekje 

willen bemachtigen?  Zij kunnen aanmelden tussen 28 februari 2023 en 21 maart 2023. 

http://www.odtelversele.be/


Jaarthema 

Via ons jaarthema 'Hé, speel je mee?' willen we het leuk samen spelen op de speelplaats stimuleren.  

Na de herfstvakantie werd onze tweede spelpion aangebracht: "Ik los problemen op."  Hoewel het fijn 

samen spelen al goed lukt, loopt het af en toe toch ook eens mis. Om de kinderen zelf problemen te 

leren oplossen maakten we kennis met 4 puzzelstukjes die een stappenplan vormen om problemen op 

te lossen.  Vooraf hielden we in de lagere school een bevraging bij de leerlingen over welke problemen 

ze ondervinden tijdens de speeltijden.  Deze werden in kleine groepjes besproken en er werd samen 

naar oplossingen gezocht.  Zo oefenden onze leerlingen de vaardigheid om problemen op te lossen. Ook 

de kleutertjes maakten kennis met dit stappenplan.  Zij deden dit a.d.h.v. een verhaal.  De komende 

weken passen we dit stappenplan verder toe tijdens de speeltijden en maken zo van onze kinderen 

vaardige probleemoplossers. 

 

Helm op Fluo Top 

We doen nog eens een extra oproep om onze kinderen goed zichtbaar en 

beschermd naar school te laten gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm 

Op Fluo Top’ van de VSV. Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met 

reflecterende en fluorescerende kledij) naar school te komen, kunnen kinderen 

digitale stickertjes sparen en prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie(7 

november 2022) en loopt tot de krokusvakantie (17 februari 2023). Dat zijn de 

donkerste maanden van het jaar.  

 

Trooper 

Ook nog eens onder de aandacht brengen.  Doe je online eindejaars - aankopen?  Kijk dan zeker of je 

niet via Trooper kan bestellen?  Je betaalt zelf niks extra, maar de school krijgt wel enkele centen van 

uw aankoopbudget. Je surft daarvoor naar 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/priesterpoppe  

 

Sint op school 

Op vrijdag 2 december verwachten we Sinterklaas op onze school.  Wij zijn alvast razend benieuwd 
welke leuke klascadeaus en lekkernijen hij zal meebrengen.  Alvast bedankt aan de ouderraad om 
Sinterklaas financieel te ondersteunen.  
 

Kledingophaling 

Wij zullen terug deelnemen aan de ophaling van oude kledij, lakens,…  tijdens de periode januari tot 

eind april.  Uiteraard zullen jullie hier nog info over krijgen.  Heb je ondertussen oude kledij, schoenen, 

lakens,… gooi ze dan niet weg, maar breng ze na de kerstvakantie mee naar school.  Hiermee kan de 

school een centje bijverdienen, zonder dat het jullie iets kost. 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/priesterpoppe


Geboorte 

Ayla (blauwe klas) is onlangs grote zus geworden van een flink broertje, Ayaz Ömer.  We wensen Ayla 

en haar ouders alvast een dikke proficiat! 

 

 

HERHALING:  Gimme volgen 

De klas – en schoolbrieven komen allemaal digitaal!  

Volgen jullie Gimme nauwgezet op?  Op deze manier ben 

je steeds op de hoogte van wat er te doen is voor uw 

kapoen, en wat er eventueel moet meegebracht worden.  

In tegenstelling tot vorig jaar komen niet alle brieven 

meer mee op papier, enkel als er een invulstrookje aan 

verbonden is. 

We merken dat het leespercentage nog steeds vrij laag 

is, dus moeten we jammer genoeg ook vaststellen dat 

veel kinderen niet in orde zijn.  

 

Oudercontacten en zorgloket 

Op donderdag 22 december organiseren we oudercontacten voor de lagere school.  Sommige 

klasleerkrachten zullen ook beschikbaar zijn op andere momenten, om de gesprekken wat te kunnen 

spreiden.  U ontvangt meer info op een aparte brief. 

Meester Pascal zal op donderdag 22 december van 16 uur tot 18.30 uur ook het maandelijkse zorgloket 

houden.  Maakt u zich zorgen over de leerontwikkeling van uw kind?  Of over het socio – emotionele?  

Is er een belangrijke wijziging in het leven van uw kind?   U kan dit melden aan de klasleerkracht tijdens 

het oudercontact, of u komt langs op het zorgloket.   U mag bij voorkeur uw komst vooraf aankondigen 

via pascal.dedycker@basisschool-elversele.be, of kom gewoon langs tijdens de maandelijkse ‘zitdag’.  

We kondigen volgende data telkens aan in de voorafgaande Poppenieuws.  U kan deze ook terug vinden 

in de agenda op de website. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directeur Veerle, meester Pascal en het schoolteam 

mailto:pascal.dedycker@basisschool-elversele.be

