Beste ouders en leerlingen,
De volgende editie van Poppenieuws ligt alweer klaar. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat corona nog steeds veel
stokken in de wielen steekt in onze schoolorganisatie. We proberen er echter wel het beste van te maken.

COVID - update
Voorlopig zitten we nog steeds in code oranje, dit wil zeggen dat we onze huidige maatregelen niet wijzigen. Het spelen in
klasbubbels (lagere school) houden we nog even aan. We volgen hiervoor het nieuws en de maatregelen. Wanneer er
meerdere versoepelingen komen, zullen de kinderen weer samen mogen spelen. Ondertussen genieten de meeste kinderen
wel om de speeltijden samen met hun klasgenootjes te spenderen, een opgave is dit alvast niet. Wanneer het wieltjesdag
is, amuseren onze kinderen zich ook te pletter. Top!
Wat het zwemmen betreft, zijn we zeker weer weg wanneer het op een coronaveilige manier kan. Met 2 klasbubbels op een
autobus is voorlopig nog niet toegestaan. We houden jullie verder op de hoogte.

Oproep middagtoezicht
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die zich dagelijks of enkele dagen per week vrij kunnen maken tussen 12u en 13u
om toezicht te doen op onze speelplaats tegen betaling (vrijwilligersvergoeding). Bent u zelf bereid om zich voor deze taak
te engageren? Of kent u iemand? Neem gerust contact op met directeur Veerle.

Nieuwe leerlingen
Na de krokusvakantie mochten we 3 nieuwe kinderen verwelkomen in de blauwe klas. Onze tweeling Nora en Nolan voelden
zich onmiddellijk thuis tussen de andere vriendjes. Ook Mylo zette zijn eerste stappen door de grote poort. Ook hij is
ondertussen al gewend in het klasje. Welkom vriendjes!

Geboorte
Warre (K1B) kreeg er een zusje bij, Minne. Proficiat aan de grote broer en ouders!

Alles naamtekenen
Het zonnetje begint te schijnen, dat wil zeggen dat de jassen en/of truien af en toe al eens uit kunnen op de speelplaats of
in de klas. Er blijven steeds veel jassen en truien rondslingeren of aan de kapstok hangen. Het zou dus heel erg handig zijn
als er overal een naam in staat, zodat we de juiste kledij bij het juiste kind kunnen bezorgen. Ook elk koekendoosje of
drinkbus graag naamtekenen.

Lenteactie
Eindelijk kregen we groen licht om terug verkoopacties te mogen doen. Dit financieel duwtje in de rug kunnen we zeker nog
gebruiken om uiteindelijk het kleuterafdak te kunnen realiseren. De bouwaanvraag zal in maart de deur uit gaan en laat ons
hopen dat het dan allemaal vlot verloopt zodat onze kleuters volgend schooljaar droog kunnen spelen!
We verkopen verschillende chocoladepakketten. We zouden het heel erg fijn vinden dat jullie samen met ons veel reclame
willen maken, zodat het een even groot (of misschien nog groter?) succes kan worden dan de koekenverkoop in oktober. We
werken terug met een online betalingssysteem zodat ook mensen buiten de school gemakkelijk kunnen bestellen en
betalen. We geven de pakketten mee met de kinderen en leveren ook aan huis. Graag dus veel reclame 😉.

Oude kledij
Via werk, familie, Facebook… een oproep doen om oude kledij te verzamelen kan wonderen
doen. De eetzaal was reeds van bij de start van de actie omgetoverd in een volgestapeld
magazijn voor oude kledij. We mochten zelfs al eens een tussentijdse ophaling aanvragen,
omdat het al zoveel was. Helpen jullie om de refter nog eens zo vol te krijgen met oude
kledij, schoenen, gordijnen,…? De laatste ophaling zal plaats vinden op 30 april. We hebben
dus nog even tijd om mensen op te roepen om onze school te helpen.
Al een dikke dankjewel voor jullie massale hulp!!! Dit wordt erg geapprecieerd.
Stiekem willen we al verklappen dat we deze actie allicht jaarlijks zullen herhalen, dus als je
nadien nog oude kledij hebt, niet weggooien😉.

Tournée Minérale
In februari organiseerde de gemeente ‘Tournée minérale’, hierbij stimuleerden we de kinderen om water te drinken. Dit was
geen extra grote inspanning voor onze kinderen, omdat ze reeds water drinken op school. De gemeente beloont hen dan
ook voor deze inspanning met een herbruikbare fles. Top! Willen jullie deze zeker voorzien van hun naam als je ze mee geeft
naar school, want meer dan 200 dezelfde flesjes, dat komt niet goed anders…

Helm op Fluo top
Ook de actie ‘Helm op, fluo top’ zit er op. Een dikke proficiat aan iedereen om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in deze
donkere (afgelopen) wintermaanden. Ook in de lente mogen jullie nog steeds zichtbaar zijn natuurlijk😊. En ook een coole
helm is hierbij nog steeds de meest veilige optie op de fiets. De fluoleeuw zal zeer blij zijn om nog veel fluo te zien in het
straatbeeld.
Met jullie volle spaarkaart kunnen jullie een uitstapje naar de Zoo of Planckendael plannen, kijk zeker ook eens op de website
van ‘Helm op Fluo top’.

Zorgloket voor ouders
Maakt u zich zorgen om de leerontwikkeling van uw kind? Of om 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 komt 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 16 maart van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend met
coronamaatregelen.

Keuze secundaire school (leerlingen L6)
Secundaire scholen kunnen jullie nu niet ontvangen voor een rondleiding. Dit is jammer, maar wordt met de huidige
coronamaatregelen verboden door de overheid. Het kiezen van een school en studierichting blijft echter een heel belangrijk
moment. We raden dus aan om zeker de websites en infofilmpjes van de verschillende scholen in onze regio goed én kritisch
te bekijken. De info omtrent enkele scholen in de regio kreeg u reeds via folders en een overzicht dat we voor u
maakten. Kies een school en richting die past bij de talenten van uw kind. Kies geen school omwille van de keuze van een
vriendje of familielid.

Leerlingen en hun ouders die te weinig digitale toegang hebben om scholen digitaal te bezoeken (websites, filmpjes), kunnen
contact opnemen met juf Hilde, meester Pascal of directeur Veerle. We bekijken dan samen een oplossing.
Succes met deze belangrijke keuze!

Eerste communie
Jammer genoeg kunnen we jullie nog niet verder inlichten over het verloop van de Eerste Communie. De parochie heeft hier
de regie in handen… We hadden jullie graag al uitgebreid willen informeren, maar we wachten nog steeds op
verduidelijkingen vanuit de parochie. Vanaf het moment dat we meer weten, houden we jullie zeker verder op de hoogte.

Aanmeldingen geboortejaar 2019
In maart kunnen ouders met een kindje geboren in 2019 zich aanmelden op
de website http://www.naarschoolintemse.be/. Kennen jullie nog een kindje
geboren in 2019 waarvan de ouders op zoek naar een leuke school? Ze
mogen steeds contact opnemen met directeur Veerle om eens kennis te
maken met onze school.

Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

