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Beste ouders, 

Alweer de voorlaatste maand van het schooljaar.  Nog eens een schooljaar waarin we in mei kunnen uitkijken 

naar een écht schoolfeest! 

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

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

Ma 2 mei Facultatieve verlofdag 

Do 5 mei  Medisch schooltoezicht L5 op school (voormiddag) 

Vrij 6 mei • Toneelvoorstelling ‘Zeep’: kleuterschool (m.u.v. recente instappers na 
krokusvakantie) (voormiddag) 

• Zwemmen K3-L6 

Vrij 13 mei • Zwemmen L2-4 

• Sportvoormiddag L2 

• Sportnamiddag L3 

• Rollebolle K2-3 (namiddag) 

Za 14 mei Eerste Communie (16u) in Kerk Tielrode 

Vrij 20 mei  Zwemmen L1-3 

Za 21 mei Schoolfeest: IEDEREEN WELKOM 

Ma 23 mei Schoolreis L3-4 

 

Broederlijk Delen 

De actie van Broederlijk Delen was een groot succes.  Met dank aan de vele helpende handen én jullie steun voor 

de sponsortocht.  De kinderen hebben maar liefst 1 435 euro bijeen gewandeld én gespaard in de deelboom!  

Knappe prestatie! 

 

Schoolfeest 

Op 21 mei is het dan zover!  Dan mogen we jullie allemaal verwelkomen 

op ons schoolfeest.  We maken er een heus feest van met veel activiteiten 

en eet - en drankgelegenheden voor jong en oud.  Iedereen is van harte 

welkom!  Nodig zeker ook familie en vrienden uit. 

Meer info vinden jullie binnenkort op de affiche en een brief voor 

dessertenbuffet en vrij podium. 

 



Tuin 

Tijdens de paasvakantie is er alweer gewerkt in de tuin, vandaar dat de kinderen er 2 weken niet op mochten.  Er 

werd bij gezaaid en ingevet.  De bodem werd ook extra geprikt om het water nog beter weg te kunnen laten lopen.  

In mei mogen ze weer ten volle genieten van de tuin.  Daar kijken we met z’n allen naar uit. 

 

Communies 

Proficiat aan alle communicanten in onze school.  Het Vormsel vindt/vond plaats op 30 april, terwijl de Eerste 

Communicanten aan de beurt zijn op zaterdag 14 mei.  Alvast proficiat aan allen! 

 

Sponsoring lessen techniek 

Net zoals zovele instanties, zijn de ‘inkomsten’ uit giften/steun wel wat 

verminderd door corona.  Maar dat houdt ons niet tegen om toch nog verder 

te dromen van investeringen. 

Zo zijn meester Michaël en meester Jonas al een volledig jaar bezig om de 

lessen techniek voor L3-4-5-6 voor te bereiden.  En of ze dromen!  Graag willen 

ze starten in september om onze kinderen onder te dompelen in verschillende 

technieken, maar dat is jammer genoeg niet kosteloos.  (Verdere info over de 

invulling van deze lessen volgt zeker tegen de zomervakantie, als alles op punt 

staat.) 

Ben jij bereid om materialen (schroevendraaiers, hamers, zagen,…) te sponsoren of de school in het algemeen te 

sponsoren in ruil voor publiciteit?  Neem dan zeker contact op met directeur Veerle.  Er zal tijdens de maand mei 

ook verder contact opgenomen worden met verschillende bedrijven om onze sponsormogelijkheden voor te 

stellen.  We zullen deze ook tijdens het schoolfeest toonbaar maken.  Alle steun is welkom! 

 

Overlijden 

Jammer genoeg moesten heel wat kinderen en een leerkracht afscheid nemen van een familielid.  We wensen hen 

en hun familie heel veel sterkte toe: 

• Opa Elise (K3) en Elias(L2) 

• Papa juf Hilde (L6) en overgrootvader Otto (K1B) 

• Oma van Xenn (L2) 

• Overgrootvader Odette (L1A) en Lucien (L4) 

  

Carwash openluchtklassen Ieper 

Onze kinderen van L5-6 zijn nog in Ieper terwijl deze editie van het Poppenieuws wordt gemaakt.  Dat kan niet 

anders dan plezant zijn! 

Heel wat ouders/grootouders, buren van de school,… lieten hun auto blinken in de hand carwash die de kinderen 

organiseerden om geld in te zamelen voor hun activiteit tijdens de laatste avond.  Bedankt om hen te steunen! 

 



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 donderdag 19 mei van 17 uur tot 18.30 uur. 

 

Directeur Veerle en het schoolteam 

mailto:pascal.dedycker@basisschool-elversele.be

