Beste ouders,
Alweer een maand verder in dit gloednieuwe jaar, dus tijd voor een nieuwe Poppenieuws.

Activiteiten
Onze activiteiten worden nog steeds grotendeels geschrapt wegens COVID19. We blijven nog altijd in code oranje met onze
scholen. We zijn dan ook erg blij dat de schoolsportklassen wel nog konden doorgaan, omdat deze in de eigen klasbubbel
plaatsvinden.
Meerdaagse uitstappen werden reeds verboden tot aan de paasvakantie. De geplande zeeklassen (L1-2) zijn pas in mei
voorzien. De uitstap naar Ieper (L5-6) is verschoven naar de week van 26 april. We wachten nu op richtlijnen of deze
uitstappen al dan niet kunnen doorgaan. Uiteraard houden we de betrokken ouders op de hoogte via Gimme, op het
moment dat we zelf meer info krijgen.
Voor lichtmis is er door de ouderraad een coronaproof versie bedacht. De pannenkoeken worden per klas geleverd via
bakkerij ‘La Tartine’. Deze worden opgewarmd en uitgedeeld door de klasleerkracht (met handschoenen). We vragen dat
elk kind zijn eigen bord meebrengt naar school. Dit is volledig volgens de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen. De
pannenkoeken zullen voorverpakt geleverd worden en zullen enkel door klasleerkracht aangeraakt worden (met
handschoenen!).
Hopelijk hebben we snel terug een goed gevulde activiteitenkalender.

COVID - update
Sinds deze week zijn er nieuwe beslisbomen van het CLB in werking getreden. Deze vindt u in bijlage terug.

Regenjas
In de speciale Corona – Poppenieuws die u deze week ontving kon u reeds lezen dat elke klasbubbel in een apart vak speelt.
Hierdoor heeft niet iedereen toegang tot het afdak. We proberen daar rekening mee te houden, en schuiven desnoods met
speeltijden, maar we willen toch vragen om uw kind een goede regenjas te laten dragen. Alvast bedankt voor jullie
medewerking!

Reservetoezichters
In dezelfde speciale uitgave van Poppenieuws kon u omtrent die nieuwe speelplaatsregeling ook lezen dat we meer
toezichters nodig hebben. Dit wordt voorlopig goed opgevangen, maar we zouden wel graag een reservelijst aanleggen met
bereidwillige ouders, die in geval van nood kunnen inspringen. Heb je interesse? Neem contact op met directeur Veerle!

Veiligheid
Blij dat er zoveel kinderen zichtbaar zijn in het verkeer door het dragen van fluo. TOP!
Mogen we toch ook nog een keertje vragen aan de ouders om de veiligheid op en rond
de schoolparking te blijven respecteren. Als je geparkeerd staat op de schoolparking, mag
je niet vertrekken vooraleer alle kinderen weg zijn.

Overlijden
De opa van Louis (L5) is overleden. We wensen de ganse familie veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet bij dit verlies.

Tournée Minérale
Ook de gemeente Temse zit niet stil tijdens deze moeilijke periode. Ze bedachten een leuke actie voor onze kinderen:
‘Tournée minérale’. Info lees je in bijlage.

Geboorte
Meester Michaël werd op 21 januari de trotse papa van een flinke zoon, Mill. Samen
met mama Jorinde genieten ze nu van deze mooie gezinsuitbreiding. Een dikke
proficiat!

Financiële acties op school
We zien jammer genoeg alle geldacties, nodig om leuke aankopen te kunnen doen voor onze kinderen, aan onze neus voorbij
gaan.
Toch lopen er momenteel nog 2 acties waarbij jullie onze school een extra financieel duwtje kunnen geven, zonder dat het
jullie zelf een cent kost.

Bag 2 School
Ook dit jaar doen we mee met de actie ’Bag 2 School’.
We organiseren net als vorig jaar een kledingactie. De ingezamelde kleding wordt
vervolgens wereldwijd hergebruikt door behoeftigen die afhankelijk zijn van
tweedehandskleding of wordt gerecycled tot andere textielstoffen. Op deze manier leveren
wij allemaal een positieve bijdrage aan de wereld. Bovendien ontvaµngt onze school €0,30
per ingezamelde kilo. Een win-win-win concept dus.
Jullie oude kledij, schoenen, gordijnen,... is vanaf nu dus meer dan welkom in onze school.
We verzamelen alles in de refter. Op 30 april komen ze de oude kledij ophalen en stopt dus
de actie.

Trooper
In 2020, het jaar dat we ook wel kunnen omschrijven als het jaar van de webshop, heeft onze school dankzij jullie steun
€ 1 016,84 verdiend via Trooper. En dat enkel en alleen door een paar extra klikken tijdens online aankopen. Een heel mooi
bedrag dat, telkens als jullie via https://www.trooper.be/priesterpoppe kopen, dit resultaat steeds beter kan maken !
Onze school kon met deze extra centjes reeds enkele mooie boekenreeksen aankopen die in de klassen gesmaakt worden
tijdens kwartiermakers in de lagere school en voorleesmomenten in de kleuterschool. En er staan nog enkele boektoppers
op ons verlanglijstje .

En denk er aan...alle beetjes helpen: er zijn mensen die ons gesteund
hebben met 1 aankoop te doen, variërend van net geen € 0,50 tot € 38,
maar de Trooper-topper van vorig jaar heeft maar liefst 186 aankopen
gedaan, samen goed voor € 111! Bedankt daarvoor!
We willen jullie graag even laten meegenieten van de top 5 van de shops
waarmee jullie ons het meest gesteund hebben, een duidelijke kopgroep
dus!

Shop

Monnies

Aantal aankopen

Collect&Go

157,58€

166

Bol.com

138,38€

242

Coolblue

99,50€

9

Center Parcs
46,93€
2
Dankzij 166 top-Troopers onder jullie is de kleine bijdrage van Collect&Go
38,00€
18
van € 0.90 op jullie wekelijkse winkelwagentje in een mooie € 157 Decathlon
veranderd.
Ook de 242 aankopen bij ‘de winkel van ons allemaal’ leverden een mooi bedrag op. ‘Vele kleintjes maken 1 groot’ is hier
zeker van toepassing!
Heel opvallend is toch ook dat een beetje verder in de lijst, Center Parcs ons met slechts 2 aankopen bijna € 47 opgebracht
heeft. (In 2021 heeft deze shop ons zelfs al € 80 opgebracht)
Bovendien geeft de Center Parcs - shop ons momenteel nog tot en met 15 februari een gemiddelde commissie van 5 % in
plaats van de 3,3% die ze anders gemiddeld geven.
Maar ook andere boekingssites staan op Trooper: Sunparks, Landal en Booking.com.
Als je er dus aan denkt om in 2021 met je bubbel een huisje te huren, denk dan ook even aan ons en ga langs bij
https://www.trooper.be/priesterpoppe,
Dit zijn bedragen die een mooie opbrengst opleveren voor onze school, zonder dat het jullie iets kost….

Nieuwe leerlingen
Deze week mochten we ook twee nieuwe leerlingen verwelkomen op onze school. Delano heeft zijn plaatsje al gevonden in
de groene klas (K3), terwijl Bo net hetzelfde deed in het vijfde leerjaar.

Dikke Truiendag
Dit jaar organiseren we geen speciale Dikke Truiendagactiviteiten. De ramen en deuren staan al steeds open door de
coronamaatregelen, terwijl de verwarming een graadje lager zetten op dit moment geen optie is in vele klassen. Op dit
moment is het eigenlijk elke dag Dikke Truiendag.

Carnaval
De laatste schooldag voor de krokusvakantie mogen de kinderen verkleed naar school komen, indien ze dit wensen. We
kunnen geen schoolactiviteit organiseren, omwille van de coronamaatregelen, maar willen onze kinderen dit zeker niet
afpakken. Sommige (kleinere) klassen zullen misschien wel een carnavalsactiviteit organiseren binnen de eigen klasbubbel.
Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

Zie ook verschillende documenten in bijlage.

Bijlage Tournée Minérale
Beste ouder(s),

Bent u klaar voor de vijfde editie van Tournée Minérale? In februari daagt de gemeente Temse haar bewoners uit om
gedurende de maand februari geen alcohol te drinken en zo de positieve gevolgen ervan te ervaren. Het is niet zo zeer een
kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij!
De gemeente Temse wil als kindvriendelijke gemeente de kinderen ook een uitdaging geven. We dagen hen namelijk uit om
een hele maand water te drinken. Op school zal er een spaarkaart bijgehouden waarbij ze elke dag een stempel kunnen
verdienen wanneer zij een hele dag water gedronken hebben. Het zou leuk zijn als u uw kind thuis ook motiveert om water
te
drinken.
Ieder
kind
met
een
volle
spaarkaart
krijgt
een
herbruikbare
drinkbus.
Voor het vijfde en zesde leerjaar hebben we een extra uitdaging. Wanneer het hen lukt om klassikaal een maand water te
drinken, kunnen zij een mocktail workshop winnen!

Let op, deze campagne is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar alcoholgebruik. Ben je bezorgd over je
alcoholgebruik of dat van iemand rondom jou? Neem zeker contact op met mij via onderstaande gegevens.

Alvast bedankt en veel succes,

Met vriendelijke groeten,
Kyra Steenssens – preventiewerker gemeente Temse
0471 70 05 95
drugpreventie@temse.be

