
 

Beste ouders,   

Net voor we de feestdagen in gaan, willen we jullie al informeren over de start van 2021. 
 

Maandkalender 
De maandkalender is steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme. 

 

Cadeau Sint (ouderraad) 
We blikken terug op een zeer geslaagd Sintfeest.  Ook al kon Sinterklaas niet op bezoek komen dit schooljaar, hij stuurde wel 

smulpiet op pad om onze klascadeaus te bezorgen. 

The masked teacher was die week het meest bekeken en besproken programma      . 

 

 

  



 

Toetsen en rapport na de kerstvakantie 
2020 is een raar jaar, dat is nu wel zeker! 

Ook in het onderwijs is het constant schakelen en bijsturen.  Zo zien we als school op dit moment niet de meerwaarde om na 

de kerstvakantie een grote toetsenweek te organiseren.  We kregen van minister Weyts een extra week herfstvakantie, 

waardoor ons schoolprogramma (alweer) moest schuiven.  Ook de beginsituatie was grotendeels anders dan tijdens normale 

schooljaren.  Grote toetsen geven na de kerstvakantie (allemaal gecentraliseerd tijdens 1week) zou dan ook niet zinvol zijn.  

We willen ons echt concentreren op het verwerven van de leerstof, om dan te peilen of de kinderen de doelen hebben bereikt.  

Dat kan verspreid worden en toetsen hoeven niet altijd van die grootorde te zijn. 

Vergis jullie niet, we schrappen geen leerstof/doelen die vermeld staan in het leerplan, en verwachten van de kinderen het 

nodige.  Maar alles op z’n tijd en volgens eigen ontwikkeling. 

De leerkracht bepaalt hierbij zelf welke toetsen wanneer worden gegeven én plant de leerstof zelf in.  De leerkrachten van de 

bovenbouw (L4 – L5 – L6) houden jullie op de hoogte via de planning van de toetsen in de schoolagenda van de kinderen. De 

jongere klassen dienen nog niet echt te studeren, behalve kleinere onderdelen. 

Oudercontacten en rapport 3 worden dan ook twee weken verschoven tot net voor de krokusvakantie (in de week van 11 

februari) om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van de verworven leerstof.  

 

Speelplaatsgedrag 
De voorbije weken merkten we dat het gedrag op de speelplaats ondermaats was.  In verschillende klasgroepen (van L1 tot L6) 

konden we opmerkingen horen, die écht niet op een school thuishoren.  We treden hier heel streng op, maar zien ergens ook 

wel een oorzaak van dit ongepaste taalgebruik, nl. YouTube. 

In gesprekken met verschillende leerlingen komt telkens naar boven dat de verwijten die ze uitroepen afkomstig zijn van 

filmpjes die ze op YouTube zien.  Deze taal, vaak van Nederlandse vloggers en rappers, hoort niet thuis op school en is zelfs 

helemaal niet geschikt voor kinderoren. 

We roepen daarom nogmaals op om uw kind regelmatig te controleren bij het gebruik van digitale middelen (tablet, 

smartphone…).  Voor jongere kinderen is de app YouTube Kids trouwens eerder aan te raden, omdat deze gescreend wordt op 

taalgebruik en beelden. 

We zetten tijdens deze periode het respectvol omgaan met elkaar op de speelplaats ook in de schijnwerpers via onze nieuwe 

jaarthema – slogan: ‘Oranje, samenspelen kan je’. (je ziet ook de oranje kleur verschijnen op de website, Facebook en bovenaan de 

Poppenieuws) 

 

Leerlingenraad 
We hebben reeds 2 bijeenkomsten van de leerlingenraad achter de rug.  Tijdens de eerste vergadering was er een algemene 

agenda:  

➢ Wat is er positief aan de school?  

➢ Welke werkpunten zijn er?  

➢ Waar kunnen wij als leerlingenraad een handje helpen?   

Al gauw was het duidelijk dat onze leerlingenraad dit schooljaar onmiddellijk de handen 

uit de mouwen wil steken.  Zo willen ze tussen de middag spelletjes, zoals bijvoorbeeld 

‘Kapla’ organiseren en willen ze ook mee nadenken over de invulling van speciale schoolactiviteiten (bijv. Pasen, carnaval,…).   

Tijdens de 2de bijeenkomst gingen ze al aan de slag om de spelletjes tijdens de middagpauze verder vorm te geven.  Ze starten 

hier mee na de kerstvakantie.  Wat een werkploeg! 

 

 

COVID – 19 → Coronanieuws 
Voorlopig blijft code oranje van kracht voor de scholen. 

Of we gaan zwemmen na de vakantie zal afhangen van verschillende factoren (organisatie in het zwembad, kleedhokjes,…).  

Als alles coronaveilig kan verlopen zullen we terug het zwembad induiken na de vakantie.  Er zal dan zeker gecommuniceerd 

worden welke klassen wanneer aan de beurt komen, om alle klassen evenveel zwemkansen te geven dit schooljaar. 

Voor de rest zal er weinig veranderen na de kerstvakantie en blijven we er alles aan doen om er het beste van te maken om 

corona zoveel mogelijk buiten de schoolmuren te houden. 



 

 

Nieuwe leerlingen na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie mogen we alweer een nieuw vriendje verwelkomen in de rode klas.  Hopelijk voelt Eyyûb zich vlug thuis in 

zijn nieuwe klasje.   

We mogen ook een groter vriendje, met al wat schoolervaring      , welkom heten.  Gio zal ook zijn plaatsje vinden in de rode 

klas.  Welkom allebei! 

 

Inschrijvingen nieuwe peutertjes 
De inschrijvingsperiodes voor nieuwe peutertjes komen er weer aan.  Zoals elk jaar krijgen broertjes en zusjes van huidige 

leerlingen (+ kinderen van personeel) voorrang.  Deze periode loopt van 11 januari om 8.30 uur tot en met 5 februari om 15.30 

uur. 

 
 

Kwartierlezen tijdens de kerstvakantie 

Het leesonderwijs is erg belangrijk.  We zetten dan ook in op Kwartiermakers in de klas.  Dit geeft alle kinderen de kans om 
elke dag minstens een kwartiertje te lezen.  Uit onderzoek blijkt dat ook ouders cruciaal zijn in de leesopvoeding.  Daarom 
proberen wij ook ouders te motiveren om de uitdaging aan te gaan: lees in de kerstvakantie elke dag een kwartier – gezellig 
bij de kerstboom, lekker lui in bed, of binnen de bubbel aan de feesttafel. 
 
Wij maken van de kerstvakantie een léésvakantie. Doe jij mee?  Je kan in bijlage het bijgevoegde blad gebruiken om uw kind 
te motiveren om elke dag een kwartier te lezen. 

Ook voor kleuters is ‘lezen’ erg belangrijk.  Dit kan onder de vorm van prentenboeken, maar vergeet vooral het groot belang 
niet van voorlezen.  Jawel, elke dag een kwartier voorlezen geeft een positief effect op de taalontwikkeling van jullie kleuters.  
Zo mag je ook enkele keren hetzelfde boek voorlezen om hun woordenschat uit te breiden. 

En vergeet niet… Lezen is bovenal plezant! 



 

 

Zorgloket voor ouders 

Maakt u zich zorgen over de leerontwikkeling van uw kind?  Of over 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 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 26 januari van 16 uur tot 18.30 uur.  Vanzelfsprekend met 

coronamaatregelen. 

 

Grootoudermoment L4 en L6 
Onze leerlingen hebben vaak al heel lang hun grootouders niet in levende lijve gezien.  Een telefoontje is toch nog iets anders 

dan een glimlach van oma en een schouderklopje van opa.  Vanuit een mediawedstrijd kregen we de opdracht om een digitaal 

klasmoment te organiseren voor de leerlingen van het vierde en zesde leerjaar.  Heel wat grootouders schreven zich in, wat 

telkens uitmondde in een gezellig kwartier zelfgeschreven gedichten en een afsluitende groepsfoto.  We namen deze 

grootoudermomenten op en plaatsten ze op onze website. 

  

 

Huiswerk 
Regelmatig evalueren we even onze eigen schoolwerking.  Dit schooljaar gaat het onder andere over huiswerk.  Met het 

schoolteam bekeken we reeds kritisch ons huiswerkbeleid, maar ook de ouders zijn hierin heel belangrijk.  Daarom hebben 

we vorige week een huiswerkbevraging verstuurd via Gimme.  Nog niet ingevuld?  Op 18 december sluiten we af.  Gelieve 

de bevraging in te vullen voor elk kind afzonderlijk.    https://forms.gle/WeiSx4gzRvuPdXyF9  

 

Website 
Op de schoolwebsite verschenen de voorbije weken heel wat nieuwe verslagjes en heel veel nieuwe foto’s.  Neem gerust 

regelmatig eens een kijkje op https://basisschool-elversele.be/ om te weten wat er op school leeft. 
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Eindejaarswensen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak er een fijne familietijd van! 

 

Tot volgend jaar! 

Directeur Veerle 


