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Beste ouders, 

Hierbij vinden jullie de kalender tussen de krokusvakantie en paasvakantie.  Alweer wat meer activiteiten, dat is 

alvast fijn! 

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

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

Dinsdag 8 maart Jeugdtheater ‘Lotje vertelt’ L1 (bib Temse) 
BAM-dag L3 (Waasmunster) 
Toneelvoorstelling ‘Meneertje R-G-B’ (gele en groene klas) 

Vrijdag 11 maart Zwemmen L1-3 
Medisch schooltoezicht L4 (vm) 

Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd 
Auteurslezing Reina Ollivier L3 

Vrijdag 18 maart Zwemmen L1-3 

Zondag 20 maart ONTBIJTACTIE OUDERRAAD 

Maandag 21 maart Facultatief oudercontact kleuters 
De schaal van M (L5-6) 

Dinsdag 22 maart Middagsport  L5 (netbal) 

Woensdag 23 maart  Film L5-6: ‘Engel’ 

Donderdag 24 maart  Netbaltornooi L6 
Medisch schooltoezicht L1 (vm) 
Toneel L1-2: ‘Moenieworrienie’ (nm) 

Vrijdag 25 maart Netbaltornooi L5 
Zwemmen L1-3 

Dinsdag 29 maart Pep-dag L6 
Auteurslezing Danny De Vos L5 (vm) 

Vrijdag 1 april Rapport 4 
Zwemmen L1-3 

 

Corona op onze school 

De coronacijfers daalden de voorbije weken sterk in onze school.  Hopelijk kunnen we na de krokusvakantie met 

een laag cijfer starten en zullen we ook starten in code oranje.  Dit zou betekenen dat de mondmaskers voor de 

kinderen nog steeds weggelaten kunnen worden.  We durven stiekem positief kijken naar de toekomst en plannen 

alvast heel wat fijne activiteiten. 

 



Jaarthema 

Vasco was de afgelopen maand op bezoek in Vietnam.  De kinderen van het 5de leerjaar gingen mee op ontdekking, 

en stelden dit land ook voor aan de andere kinderen van de school via een door de leerlingen zelf gemaakte website.  

In de kleuterschool kwam Vasco persoonlijk op bezoek, en nam hen mee met videobeelden over de rijstvelden.   De 

volledig school kreeg ook een knutselopdracht.  Hebben jullie de hoofddeksels al zien passeren? 

 

Week Tegen Pesten 

De afgelopen week zetten we elke ochtend een woord centraal, waar we die dag extra aandacht aan hebben 

besteed: 

• Maandag = vriendelijkheid  

• Dinsdag = verdraagzaamheid 

• Woensdag = beleefdheid 

• Donderdag = Verbondenheid 

• Vrijdag = respect 

Ook dansten we elke dag de ‘STIP IT’ - dans die de kinderen aangeleerd kregen door meester Jonas tijdens de 

turnles.  Het lied ‘Diamant’ zal nog lang nazinderen in onze hoofden. 

Ook in de klas werkten de kinderen rond ‘pesten’, zo kregen de 4 bollen/stippen steeds meer invulling gedurende 

de week met de verschillende diamantjes die de kinderen inkleurden. 

 
 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad stelt graag de nieuwe speelgoedjes voor die ze zelf aankochten met het budget dat ze kregen 

vanuit de ouderraad.  Ze nemen samen de verantwoordelijkheid op om dit steeds netjes op te bergen, en te zien 

dat iedereen er zorg voor zal dragen.  Ook orde en netheid op de speelplaats zijn erg belangrijk, zo wordt er een 

beurtrol gemaakt waarop  wekelijks een klas verantwoordelijk is voor het rapen van de papiertjes op de speelplaats.  

Samen zorgen voor een ordelijke school. 

De leerlingenraad stelt hun werk graag aan de school voor na de krokusvakantie. 

 

Ontbijtactie ouderraad 

Onze ouderraad organiseert na de krokusvakantie een ontbijtactie op 20 

maart.  Ze slaan alvast hun handen in elkaar om jullie te verwennen met 

heerlijke ontbijten.  Steunen jullie onze ouderraad op deze manier door een 

ontbijtje te bestellen?  Maak zeker ook reclame bij buren, vrienden, familie 

in de buurt.  Een brief met verdere info om te bestellen volgt gauw. 

 

Tuin 

Tijdens de krokusvakantie zal de tuin gedraineerd worden, zodat de kinderen hopelijk tegen april terug in de tuin 

kunnen.  We duimen! 



 

Inzameling oude kledij 

Op vrijdag 25 februari staat er een tussentijdse ophaling gepland voor de inzameling van oude kledij.  Daarna zijn 

jullie zakken nog steeds welkom, tot 29 april.  Alvast bedankt voor jullie steun en reclame bij vrienden/familie/… 

 

Trooper 

We kochten van het opgehaalde Trooperbudget alweer wat boeken.  Tijdens de 

magazijnverkoop van Standaard Boekhandel werden alvast al heel wat 

verlangens ingelost van enkele collega’s voor hun klasbibliotheek.  Enkele titels 

die op hun verlanglijstje stonden, werden daar teruggevonden.  TOP! 

Indien jullie online aankopen doen, ga dan zeker langs de Trooperpagina van de 

school, dit maakt onze kinderen en leerkrachten gelukkig.  Op die manier wordt 

ons boekenaanbod in de school nog meer uitgebreid. 

  

Helm Op Fluo Top 

Onze fluoleeuw stond af en toe aan de poort waar hij heel veel fluo ziet.  Toppie!  Deze actie loopt nu af.  De dagen 

worden langer, en ’s ochtends en ’s avonds dus ook wat lichter.  Dit wil niet zeggen dat kinderen plots geen fluo 

meer moeten dragen om zichtbaar te zijn in het verkeer.  We blijven dit dus graag stimuleren. 

De kinderen met een volle stickerkaart hebben gratis toegang tot de Zoo of Planckendael.  Alle info is terug te 

vinden op de kaart zelf en de website van Helm Op Fluo Top.  Veel plezier en een dikke proficiat voor jullie 

inspanningen. 

 

Inschrijvingen 

Ondertussen zijn de inschrijvingen van broers en zusjes voor geboortejaar 2020 afgelopen.  We hebben 12 broers 

en zusjes ingeschreven, dat wil zeggen dat er nog 12 plaatsjes vrij zijn voor dit geboortejaar.   

Mensen die thuis nog een kleine kapoen rond hebben lopen van geboortejaar 2020 en graag naar onze school 

komen, kunnen nu aanmelden via ‘naarschoolintemse.be’.  Deze aanmeldingsperiode loopt af op 25 maart.  Indien 

jullie nog iemand kennen die interesse hebben om in te schrijven, mogen ze steeds contact opnemen voor verdere 

info met directeur Veerle. 

 

  



Leerlingen in de pers 

Heel wat kinderen doen soms mee met wedstrijden buiten de schoolmuren én met succes!  Zo won Bo (L6) de 

tekenwedstijd van Oxfam Wereldwinkel en behaalde Lucien (L4) de 14de plaats in het televisieprogramma ‘Homo 

Universalis Ketnet’.  Een dikke proficiat aan beiden! 

 

GIMME - app 

De storm van vrijdag 18 februari deed ons alvast weer snel schakelen.  Toen het gemeentelijk onderwijsoverleg 

besliste om alle scholen enkele uren later vervroegd te laten sluiten, gebruikten we ons kanaal Gimme.  Aangezien 

vele scholen tegelijkertijd probeerden te communiceren blokkeerde het mailsysteem dat door Gimme gebruikt 

wordt.  De mails kwamen ruim 3 uur laten bij jullie aan!  We hebben ons ongenoegen hieromtrent duidelijk 

gemaakt, ook omdat we zulke overbelasting in het verleden reeds merkten tijdens de lockdownperiode! 

Met deze uitzonderlijke situatie in het achterhoofd willen we jullie oproepen om de GIMME – app te installeren op 

jullie smartphones.  De meldingen werden op de stormachtige vrijdag wel correct en tijdig uitgestuurd, maar we 

merkten dat vele ouders hier nog geen gebruik van maakten.  GIMME verzekert ons dat men hier meer controle 

over heeft, in tegenstelling tot de mailservers.  In crisissituaties is het alvast belangrijk dat we jullie snel kunnen 

bereiken via dit kanaal. 

Hoe deze app installeren?  Surf naar https://www.ouders.gimme.eu/ en log in met 

het mailadres waarop je nu reeds de mails toegestuurd krijgt. 

 

Tot slot willen we ook nog de ouders bedanken die ons bericht deelden via onze Facebookpagina, de eventuele 

Whatsapp – of Facebookgroepen die ouders per klas opzetten,…  Op deze manier werden bijna alle ouders tijdig 

op de hoogte gesteld! 

 

Leerlingenfacturen februari 

De leerlingenfacturen voor de maand februari zullen net na de krokusvakantie mee gegeven worden met de 

kinderen. 

  

https://www.ouders.gimme.eu/


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 14 maart van 16 uur tot 18.30 uur.  Vanzelfsprekend met 

coronamaatregelen. 

 

Kom op tijd! 

We merken de laatste weken dat vele leerlingen net te laat op school aankomen.  Dat kan uitzonderlijk wel eens 

gebeuren, maar bij sommigen is dit zo goed als dagelijks.  Mogen we vragen om steeds op tijd te komen, zodat de 

dag op de juiste manier kan starten a.u.b.? 

 

Afhalen = éénrichting! 

In volle coronaperiode hebben we éénrichting ingevoerd bij het afhalen van uw kinderen.  Dit behouden we zo, 

omdat dit voor meer overzicht zorgt voor de leerkrachten t.o.v. pré – coronatijden!  Dit is dus voor de veiligheid 

van al onze kleuters en leerlingen.  Dat wil dus zeggen dat u uw kind komt halen via het kleine hekje aan de 

fietsenstalling, en de school verlaat via de grote poort.    

Mogen we ook hier vragen om deze regeling goed te blijven opvolgen?  We merken steeds vaker dat ouders via de 

grote poort de school betreden.  Dit willen we toch even een halt toeroepen. 

Mogen we daarnaast ook vragen dat u uw kinderen niet meer laat spelen in de speeltuin na schooltijd, want de 

leerkrachten hebben dan niet altijd een beeld of kinderen al dan niet afgehaald zijn in de afhaaldrukte.  Dank u wel 

om dit te blijven opvolgen! 

 

Fijne krokusvakantie! 

Directeur Veerle en het schoolteam 

mailto:pascal.dedycker@basisschool-elversele.be

