
 

Beste ouders, 

We zitten ondertussen aan de laatste Poppenieuws van dit schooljaar. Nog even doorbijten en dan vakantie! 

Ophaling kledij 
Zoals we jullie hadden beloofd, communiceren we graag met jullie de totale opbrengst van 

de ophaling van de oude kledij.  Wij haalden maar liefst 2490 kg op, dit is in totaal 747 euro 

opbrengst voor de school.  Heel erg bedankt voor jullie massale hulp hierbij .  Volgend jaar 

doen we terug mee aan deze actie tijdens dezelfde periode!  Oude kledij dus niet 

weggooien      . 

 

 

 

Terugblik op de paasactie 
Ook de opbrengst van onze paasactie hadden jullie nog te goed van ons.  Kilo’s chocolade hebben we verkocht, wat 
resulteerde in een mooie opbrengst voor ons kleuterafdak, namelijk 3 962 euro!  Een groot succes dus… hartelijk dank voor 
jullie steun! 

 

Jaarthema: Blauw…ik vind je wauw! 
Ron de Kameleon is ondertussen alweer terug vertrokken uit Groenland, en is nu op weg naar Blauwland.  We zijn eens 

benieuwd wat hij daar allemaal zal beleven. 

In ieder geval was hij heel erg blij met ‘Groen, iedereen respectvol kampioen’.  We kregen zelfs een sportdag als beloning 

voor onze inzet! 

 

Oudercontacten 
Op het einde van het schooljaar staan oudercontacten gepland.  We kregen nog geen bericht of dit al dan niet fysiek zal 

mogen plaatsvinden. Van zodra we hieromtrent meer nieuws hebben, zullen we een brief bezorgen. 

De kleuterschool organiseert facultatieve oudercontacten en voor de lagere school staan de gewone oudercontacten op het 

programma. 

 

 

 

 



 

30 juni: geen school! 
Vanuit het Departement Onderwijs is er beslist dat scholen de laatste schooldag mogen gebruiken om vergaderingen en 

overlegmomenten te plannen.  Onze scholengemeenschap heeft beslist om hierop in te gaan.  Concreet wil dit zeggen dat 

het woensdag 30 juni geen school meer is voor de kinderen!  Wat de opvang betreft, wachten we op een antwoord van de 

Woonboot of zij alsnog deze opvang zullen organiseren.   

 

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 een laatste keer geopend zijn op dinsdag 15 juni van 16 uur tot 18.30 uur.  Vanzelfsprekend met 

coronamaatregelen. 

 

Inschrijvingen: vrije plaatsen 
De inschrijvingsperiode voor de kinderen die aangemeld waren via het centraal aanmeldingsregister is afgelopen.  We 

hebben voor volgend schooljaar nog enkele plaatsjes vrij in onze school.  Ouders die willen inschrijven in onze school, kunnen 

zich inschrijven via de website vanaf 1 juni om 8u30. 

 

Geboorte 
Juf Naomi (leerkracht L3-4) is op 8 mei 2021 de trotse mama geworden van Leon!  We wensen de kersverse ouders een dikke 

proficiat met hun kleine wondertje! 

 

Zonsverduistering 
Op 10 juni zal er in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn.  

Om 12.19 uur (tijdens de schooluren) bereikt de clips een maximum en zal 

een kwart van de zon bedekt zijn door de maan.  Omdat het niet 

coronaproof is om eclipsbrilletjes door te geven aan elkaar, vragen we jullie 

of jullie zelf een brilletje kunnen voorzien voor jullie eigen zoon/dochter. 

Het is immers gevaarlijk voor de ogen om zonder brilletje naar de zon te 

kijken. 
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Overlijden 
Godelieve Steels, overgrootmoeder van Lucien (L3) en Odette (K3), is op 27 mei overleden.  We wensen de familie heel veel 

sterkte! 

 

Schoolfeest 
Op 6 juni is het dan zover: schoolfeest.  Zijn jullie ook ingeschreven voor de 

wandeling en het afhaaleten?  We kijken er alvast naar uit. 

Op vrijdag 4 juni organiseren we tijdens de namiddag voor onze kinderen ‘vrij 

podium’, zodat de kinderen die wensen hun podiumtalenten kunnen showen aan 

alle kinderen van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreizen – The Big Bounce 
Op 29 juni is het dan zover: Festival op school onder de vorm van ‘Big 

Bounce’.  Zijn jullie de danspasjes al aan het inoefenen?  

(https://www.youtube.com/watch?v=Cj5agqjjMow)  

Jullie kunnen zelf ook meedoen aan een wedstrijd.  Neem alvast een kijkje 

op: https://www.thebigbounce.be  

   

 

 

 

Afscheid L6 
Ook dit jaar ziet het afscheid van het 6de leerjaar er een beetje anders uit.  Gelukkig worden de maatregelen al versoepeld en 

kan er toch iets meer.  Wat er allemaal op het programma staat tijdens deze laatste week, kunnen de ouders lezen in een 

aparte brief.  Wij kijken er naar uit! 

 

 

Hartelijke groeten, 

Directeur Veerle 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj5agqjjMow
https://www.thebigbounce.be/

