
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op.  We durven in februari al vooruitblikken naar enkele leuke 

buitenschoolse activiteiten.   

Kalender februari (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite) 

Agenda onder voorbehoud van de ‘op dat moment’ geldende maatregelen.  

Dinsdag 1 februari Schoolsportklassen L5 (vm) 
Schoolsportklassen L4 (nm) 
Toneel Pong jr L2-3 
Digitale ouderavond ‘RAKET’ voor de ouders van K3 (19:00 uur – link gekregen via 
Gimme en brief) 

Donderdag 3 februari Schoolsportklassen L3 (vm) 
Schoolsportklassen L6 (nm) 

Vrijdag 4 februari G-sportklassen L5-6 (nm) 
Zwemmen L2-4 
Rapport 

Woensdag 9 februari Digitale infoavond omtrent overstap naar secundair onderwijs (L6) 

Vrijdag 11 februari  Zwemmen L2-4 

Dinsdag 15 februari Zorgloket (na afspraak) 

Woensdag 16 februari  GEEN SCHOOL (pedagogische studiedag) 

Donderdag 17 februari  Toneel L4-5-6: Planeet Nivanir 

Vrijdag 18 februari Zwemmen L2-4 

Dinsdag 22 februari  Toneel rode en blauwe klas: IK ZIT HIER 

Vrijdag 25 februari Medisch schooltoezicht L6 (vm) 
Zwemmen L2-4 

Maandag 28 februari  Start krokusvakantie (tot en met 6 maart) 

 

Corona op onze school 

Tijdens de maand januari hebben we jammer genoeg twee klassen moeten sluiten via de noodremprocedure, 

omwille van teveel besmettingen.  Ondertussen proberen we jullie via Gimme steeds op de hoogte te houden van 

de besmettingen en maatregelen in onze school.  Om de overvloed aan Gimmeberichten toch wat te beperken, 

wordt enkel de klas waarin een besmetting is ingelicht.  Kinderen die in quarantaine moeten door een besmet 

gezinslid, worden uiteraard niet meegerekend bij de besmette leerlingen.   

Sinds donderdag 27 januari zijn de regels voor het onderwijs opnieuw veranderd.  Jullie kregen deze reeds via 

Gimme, maar  sommen ze hier nog eens voor jullie op! 



• Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie voor 7 dagen en kan 

pas terugkeren als hij/zij geen symptomen meer heeft.   

• De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de 

klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis - en secundair onderwijs. Lokaal kan in specifieke omstandigheden 

alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas.  

• Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) 

naar school blijven gaan (dus NIET naar hun hobby’s!).  We rekenen er op dat deze kinderen dagelijks een 

zelftest afnemen vooraleer ze naar school komen. Dit is een sterk advies!  

• Verwittig de school bij een positieve test van een leerling of gezinslid! 

• Op school blijven we maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer,  mondmaskers 

vanaf 6 jaar en beperking van fysieke contacten.  Geef uw kind een extra warme trui mee, want de ramen 

staan bijna constant open. 

 

Inzameling oude kledij 

Het wordt een jaarlijkse gewoonte: ook dit jaar doen we mee met de actie ’Bag2School’. 

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 ontvangt 

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 bak 

onder het afdak van de Woonboot.  Deze 

bak werd kleurrijk beschilderd door de 

kinderen van L4.  Op 29 april komen ze de 

oude kledij ophalen en stopt dus de actie.  

Vrijdag 25 februari zal er reeds een 

tussentijdse ophaling gebeuren, omdat 

we merken dat de bak al vlug vol zat. 

Jullie kunnen de zakken voorlopig 

bovenop de bak leggen. 

Verspreid deze actie zo ver je kan, je helpt 

er de wereld én de school mee!!  En het 

kost jezelf niks. 

 

Trooper 

Onze school is nog steeds aangesloten bij Trooper.  Door uw online aankopen te 
doen via Trooper, schenkt de winkel een bepaald percentage aan de school.  Dit 
kost u zelf niks, met deze opbrengst koopt de school nieuwe boeken aan voor 
de klasbibliotheken en schoolbibliotheek. 
 
Trooper begint minder goed te werken, de opbrengsten zakken... 
In 2021 bracht Trooper ons € 700 op, terwijl dat in 2020 nog meer dan € 1 000 
was...  Dus niet vergeten om uw online aankopen via Trooper te doen.  Hartelijk 
bedankt! 
https://www.trooper.be/priesterpoppe  

https://www.trooper.be/priesterpoppe


 

Helm op!  Fluo top! 

We kunnen het niet genoeg benadrukken dat zichtbaarheid in het veerkeer van levensbelang is.  We willen jullie 

hier dan ook nog eens extra voor stimuleren om jullie zoon/dochter een fluohesje te laten dragen en zeker de 

lichten op de fiets te doen branden.  Uiteraard is een fietshelm ook niet onbelangrijk.  Af en toe komt de fluoleeuw 

eens een kijkje nemen of onze kinderen zichtbaar zijn.  Hij wordt er wel vrolijk van als hij zoveel fluo ziet.  Doen 

jullie met z’n allen mee? 

Actie:  Bij het dragen van een helm op de fiets en een fluohesje (ook voetgangers!) krijgen de kinderen een sticker 

op hun stickerkaart en krijgen bij een volle kaart een gratis ticket naar de zoo, fijn toch? 

 

Geboorte 

Otto (blauwe klas) is grote broer geworden: Puk is geboren, zoontje van meester Jolan en juf Marjon (tot vorig jaar 

beiden lid van ons schoolteam).  We wensen hen een dikke proficiat!   

 

Overlijdens 

Jammer genoeg moesten sommige kinderen afscheid nemen van een familielid de voorbije periode: 

• Louis De Clercq, grootvader van Jules (L5) 

• Anne – Marie Van de Voorde, mama van juf Mireille 

• Oma van Maya (K3) 

We leven mee met de familie en wensen ze veel sterkte toe. 

 

Inschrijvingen 

De inschrijvingsperiode van broers en zusjes (geboortejaar 2020)  loopt af op 11 februari.  Op dit moment (eind 

januari) zijn reeds 9 broers en zusjes ingeschreven.  En we verwachten er nog een paar… 

Op 21 februari (tot 25 maart) start de aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen.  Kennen jullie nog kindjes, 

geboren in 2020 of andere geboortejaren, die graag eens een kijkje komen nemen in de school om eventueel in te 

schrijven?  Zij mogen steeds contact opnemen (telefonisch of per mail) om een afspraak te maken voor een 

rondleiding.  Deze gebeuren buiten de schooluren…op een coronaveilige manier. 

 

 

 

  



Parking 

Mogen we nogmaals wijzen op onze parkeerregels?  We sluiten de parking telkens af, zodat de kinderen dan veilig 

van de parking kunnen gaan.  Wanneer er auto’s op en af de parking rijden, kunnen we deze veiligheid niet 

garanderen.  De parking kan enkel gebruikt worden vóór 15.20 uur en na 15.40 uur.  Als je gebruik maakt van 

parking, moet je blijven wachten tot alle kinderen weg zijn.  Meester Dirk, onze parkeerwachter, houdt toezicht op 

de parking, zodat deze regels gehandhaafd worden.  Mogen we vragen om zijn richtlijnen correct en vriendelijk op 

te volgen?  Alvast bedankt! 

  

Naar het secundair (infoavond L6) 

Onze leerlingen van het zesde leerjaar zijn volop bezig met hun studiekeuze.  Stilaan komen er al wat zenuwen aan 

te pas.  Waar ga ik volgend jaar naar school?  Welke richting ga ik volgen?  Stap voor stap pakken ze dit samen met 

juf Hilde aan.  Voor de ouders organiseert het CLB op 9 februari een digitale infoavond.  De info hieromtrent werd 

deze week verzonden via Gimme.  Volgende week krijgen de leerlingen ook een pakket mee met folders van 

verschillende scholen in de regio. 

 

Raket (infoavond K3) 

Dinsdag 1 februari om 19 uur organiseren we een infoavond omtrent 

Raket voor de ouders van de derde kleuterklas.  Raket is een 

programma omtrent sociale vaardigheden, in samenwerking met de 

gemeente Temse en STOP4-7 – Waasland.  Zestien weken lang 

worden lesjes georganiseerd omtrent samenspelen, spelregels 

volgen, gevoelens,…  We zijn nu reeds enkele weken bezig en zullen 

de werking aan de ouders van de klas voorstellen.   

De ouders van K3 kregen reeds een uitnodiging via papier en Gimme.  Nog niet ingeschreven?  Dat kan nog steeds!  

 

Zorgloket  

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?   Eén keer per maand zet de zorgcoördinator, meester Pascal, de deuren van 

de leraarskamer open na schooltijd voor een gesprek met ouders.   

U mag bij voorkeur uw komst vooraf aankondigen via pascal.dedycker@basisschool-elversele.be, of kom 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 dinsdag 15 februari van 16 uur tot 18.30 uur.  Vanzelfsprekend met 

coronamaatregelen. 

 

 

Directeur Veerle en het schoolteam 

mailto:pascal.dedycker@basisschool-elversele.be

