Beste ouders,
De voorlaatste maand van het schooljaar breekt aan. De dagen lengen fors en hopelijk kunnen we ook wat genieten van de
lentezon.
In deze Poppenieuws hebben we alweer heel wat aandacht voor de gevolgen van COVID-19 op ons schoolleven.

Mondmaskers in L5 en L6
Dagelijks zijn er wel enkele leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar die geen eigen mondmasker mee hebben. We hebben
wel enkele mondmaskers in reserve, maar onze stock is ook niet onuitputtelijk natuurlijk. Mogen we vragen om hier dagelijks
aandacht voor te hebben, en eventueel een of twee exemplaren als reserve in de bank of boekentas te houden?

Zwemmen
Vermits er nog geen versoepelingen zijn in de coronamaatregelen, mogen we nog steeds niet gaan zwemmen met twee
klasbubbels… We kozen er echter toch voor om het 1 ste leerjaar nog een kans te geven om nog enkele zwembeurten te
geven dit schooljaar, om zo weinig mogelijk achterstand te hebben. Zij zullen nog 7 keer gaan zwemmen. Het nadeel is dat
de kostprijs hoger ligt omdat de kostprijs voor de bus niet kan verdeeld worden over twee klassen. De ouders van L1 kregen
hierover reeds een brief.
Ook L6 mag nog eens gaan zwemmen op 25 juni om hun schoolcarrière in de Priester Poppeschool op een spetterende
manier af te sluiten.
Mogen we aan alle ouders van alle kinderen vragen om tijdens de zomervakantie toch enkele keren te gaan zwemmen om
op die manier de achterstand niet te groot te laten worden, en kinderen met watervrees toch deze angst al in hun eigen
bubbel te laten overwinnen?

Schoolreizen – The Big Bounce
Alle schoolreizen worden afgelast voor dit schooljaar. De kostprijs voor de bus is onbetaalbaar als dit enkel voor één
klasbubbel mag. Ook annuleren al vele locaties zelf de geplande schoolreis. Vandaar dat we beslisten om voor alle klassen
de schoolreizen af te gelasten en alles op alles te zetten om er een grote ‘schoolreis’ op eigen school van te maken op dinsdag
29 juni met het grote ‘Big Bounce’ - festival. Het wordt een heus feest.
Benieuwd? Neem dan zeker al eens een kijkje op de website van de
organistatie (https://www.thebigbounce.be). Onze school zal die dag
omgebouwd worden tot een heuse festivalweide! Dit wordt een
schoolreis in eigen school om nooit te vergeten!

Schoolfeest
Op 6 juni staat ons schoolfeest gepland. Dit zal sowieso niet op een traditionele manier kunnen gebeuren. We zijn volop
bezig met het uitwerken van coronaproof activiteiten, en wachten hier steeds de richtlijnen van gemeente Temse af… Nog
even wachten dus wat de invulling zal zijn van ons schoolfeest. Jullie ontvangen hierover binnenkort een brief.
Zet deze dag alvast in jullie agenda, want jullie zullen wel maaltijden kunnen bestellen op school. Handig toch dat je eens
niet moet koken.

Ophaling kledij
De ophaling van oude kledij is afgerond sinds vrijdag 30 april. Wat een succes!!!
Het concrete gewicht hebben we nog niet ontvangen, maar we zijn er zeker van dat we meer dan het dubbel hadden dan
vorig jaar. Vorig jaar haalde de school hier iets meer dan 300 euro mee op. Een fijn extra centje voor onze kinderen.
In de volgende Poppenieuws informeren we jullie verder over het exacte opgehaalde bedrag.
We kunnen jullie wel al verklappen dat we deze actie jaarlijks zullen herhalen rond dezelfde periode. Gooi dus je oude kledij
niet weg !

Juf Marijke op pensioen
Juf Marijke was meer dan 30 jaar een vaste waarde in onze school. Jammer genoeg werd
ze het voorbije jaar geveld door ziekte en was ze niet meer te zien op onze school,
waardoor onze kleinste kapoenen haar nooit hebben mogen leren kennen als een
warme, lieve (zorg)juf. Vanaf 1 mei is juf Marijke met pensioen. We wensen haar een
dikke proficiat!
Een uitgebreid feest met de kinderen zit er jammer genoeg niet in.
Hebben uw kinderen juf Marijke gekend en willen jullie haar verrassen met een
kaartje/tekening, dan mogen jullie dit zeker bezorgen aan directeur Veerle. Ze zal dit zeer
fijn vinden!

Nieuwe versie Gimme - app
Vanaf nu is er een nieuwe, veel snellere versie van de Gimme Lite app beschikbaar, en dit zowel in de Apple App Store (voor
iPhones en iPads) als de Google Play Store (voor mobiele telefoons die op Android draaien).
Klik op één van onderstaande links en installeer Gimme Lite gratis op je toestel.
Apple app store
Google play store

Overlijden
De pépé van Myrthe (K2) en Thiebe (L1A) en plusschoonvader van meester Jonas is onverwacht gestorven tijdens de
paasvakantie op een bijzonder jonge leeftijd. We wensen de ganse familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Jaarthema: Groen, iedereen respectvol kamo
Vorige maand hebben we aangekondigd dat Ron de Kameleon in Groenland is beland. Vermits we met de paaspauze zaten,
zal Ron nog even verblijven in Groenland, en kunnen we nog verder kurken sparen om uiteindelijk alle beloningen te kunnen
verdienen.
Nog even opfrissen:
Ron de Kameleon is in Groenland beland. Daar spelen alle
kinderen respectvol met elkaar en gaan respectvol om met
materiaal. Ron de Kameleon heeft voor elke klas en de
kleuterschool een groene ton meegebracht waarin de kinderen
kurken kunnen sparen voor leuke klasbeloningen. Telkens ze
een pijl hebben bereikt komt Ron de Kameleon de beloning
overhandigen. Ze moeten zelf raden over welke beloning het
gaat, meester Ken heeft hier mooie tekeningen van gemaakt.
Deze positieve aanpak zorgt ervoor dat kinderen het echt wel
goed willen doen. TOP!
Deze actie loopt ook nog verder na de vakantie, zodat de
kinderen verder kunnen sparen.
En jawel, als de kinderen de hoogste beloning halen, staat er hen nog een fijne verrassing (dag) te wachten

!

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 maandag 10 mei van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend met
coronamaatregelen.

Proclamatie L6
Onze afstuderende leerlingen worden in de schijnwerpers geplaatst op donderdagavond 24 juni.
proclamatie – avond vrij, beste ouders van L6? Een officiële uitnodiging ontvangen jullie tijdig.

Houden jullie deze

Wijzigingen secretariaat
Meneer Eric besloot om wat minder te gaan werken. Concreet houdt dit in dat we op maandag en woensdag een nieuw
gezicht hebben op ons secretariaat. Haar naam is Farina Schoofs. Op maandagnamiddag en donderdagnamiddag zal ook
meester Ken (gekend bij de kinderen als o.a. middagtoezichter) enkele uurtjes werken op het secretariaat.
Meneer Eric werkt nu enkel vrijdag op onze school, naast zijn andere opdrachten in de andere scholen van de
scholengemeenschap. Hij blijft de verantwoordelijke voor de leerlingenfacturen. Al jullie vragen over de facturen mogen
dus nog steeds aan hem gesteld worden.
Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

