Lieve kinderen en ouders,
Net voor de start van de herfstvakantie, bezorgen we graag nog een nieuwe Poppenieuws!
Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

Nieuwe kleutertjes
In de rode klas zullen César en Chelsey met hun nieuwe vriendjes kennismaken.
In de blauwe klas verwelkomen we Eunice en Warre.
Welkom in onze school vriendjes! Hopelijk voelen jullie zich vlug thuis in onze Priester Poppe-familie.

Verlengde herfstvakantie
U hebt ongetwijfeld in de pers gehoord dat onderwijsminister Weyts besliste om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen.
Dit om de curve van COVID – 19 – besmettingen ons land te kunnen afvlakken. We beseffen dat de twee extra dagen, 9 en 10
november, voor heel wat praktische beslommeringen kan zorgen.
De Buitenschoolse Kinderopvang De Woonboot zal alvast noodopvang voorzien, maar in de centrale opvangplaats te Temse.
Aangezien verschillende scholen hier door elkaar zitten, vragen we dit echter enkel te doen indien er écht geen andere
opvangmogelijkheid is voor uw kinderen.
Mogen we ook vragen om tijdens de herfstvakantie heel strikt de maatregelen van de overheid op te volgen, zodat we vanaf
donderdag 12 november gezond en wel kunnen starten. Tot hier toe hebben we het virus vrij goed buiten de school kunnen
houden. We hopen dat dit zo kan blijven.

COVID – 19: we schakelen over naar code oranje!
De maatregelen publiceerden we reeds in de extra Poppenieuws van 21 oktober. Ben je deze brief verloren? Je vindt deze
nog terug in Gimme of op de schoolwebsite (Poppenieuws).
Op het einde van deze Poppenieuws publiceren we wel nog vernieuwde beslisbomen van het CLB.
Indien er wijzigingen komen omtrent coronamaatregelen, publiceren we deze direct via Gimme.

Schooldoorlichting
Ondertussen is het bezoek van de inspectie achter de rug. Vermits het over een try out ging, zullen de resultaten niet
gepubliceerd worden op de website van de overheid.
We willen jullie bedanken voor het invullen van de ouderenquête. Met deze resultaten gaan we nu aan de slag, alsook de
leerkrachten- en leerlingenbevraging.
Samen met de leerlingenraad, gebruiken we deze input voor het uitschrijven van een schoolvisie.

We verklappen graag dat onze school een goede inschaling heeft gekregen van de inspecteurs, dat doet erg deugd. We blijven
met het ganse team werken aan onze onderwijskwaliteit. Dit resultaat geeft ons nog meer ‘goesting’ om verder te gaan en
steeds bij te sturen waar nodig.

Leerlingenraad
Na de herfstvakantie schiet onze vernieuwde leerlingenraad uit de startblokken. We doen een
oproep naar de geïnteresseerde leerlingen van L4 – L5 en L6 om zich kandidaat te stellen. Dit kan
via een tekening, een filmpje, een powerpointpresentatie… waarbij ze duidelijk maken waarom zij
de geschikte persoon voor de leerlingenraad zijn. Deze creatieve voorstelling mag bezorgd
worden aan directeur Veerle of meester Pascal… of mag gemaild worden naar
leerlingenraad@basisschool-elversele.be
Natuurlijk worden ook de andere klassen betrokken in de werking, maar deze klassen maken niet
direct deel uit van de leerlingenraad zelf.

Trooper
We kochten enkele strips en andere klasboeken met de opbrengst van Trooper. Zo kreeg elke klas gemiddeld 6 nieuwe boeken.
Dikke dankjewel om ons hierbij te helpen. De kinderen smullen alvast van het nieuwe leesvoer.
Uiteraard is nog meer leesvoer meer dan welkom. Dus Trooperen maar😉 https://trooper.be/priesterpoppe

Sinterklaas
Sinterklaas liet weten dat hij een bezoek aan de school op dit moment, gezien de coronacijfers en code oranje in de scholen,
geen optie vindt. Zijn hogere leeftijd brengt teveel risico’s met zich mee.
We verzinnen zeker en vast een waardevol en plezant alternatief, wat de kinderen zeker zullen kunnen smaken.

Platform omtrent huiswerkbegeleiding
In het voorjaar werd een gratis online platform voor eerste
hulp bij huiswerk in de lagere school gelanceerd. De testfase
is nu voorbij en sinds kort zitten zo’n 380 vrijwilligers elke
dag tussen 8.30 uur en 21 uur klaar om kinderen te helpen.
Dit kan via de computer, smartphone of tablet. Allemaal
gratis én veilig!
We bestelden alvast flyers voor de lagere school. Deze
komen er binnenkort aan! Maar we willen er nu alvast jullie
aandacht op vestigen. Maar natuurlijk staat ook de
klasleerkracht nog steeds paraat om te helpen waar nodig!
www.magikietsvragen.be

Medianest
Vanaf welke leeftijd kan mijn kind op sociale media? Is TikTok gevaarlijk? Hoeveel schermtijd is ok? Is het oké als mijn kind
Fortnite speelt? Hoe bescherm ik mijn kind tegen sexting? ....
De digitale wereld verandert steeds héél snel. Op school proberen we daar aandacht aan te
schenken, in de mate van het mogelijke. Maar misschien zitten ook onze ouders met vragen omtrent
het digitale opvoeden. Want als ouder kan je niet altijd mee zijn met de nieuwste hypes.
Op www.medianest.be vind je sinds kort antwoord op concrete vragen omtrent het digitale
opvoeden, maar ook weetjes en tips! Of leuke manieren om afspraken te maken over schermtijd.
Een echte aanrader, deze website!
We sturen deze week alvast ook de folder rond via Gimme!

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 eerste zorgloket zal geopend zijn op dinsdag 16 november van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend met
coronamaatregelen.

Maandkalender
De maandkalender is altijd te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.
Alle geplande activiteiten zijn steeds onder voorbehoud, we wachten steeds de richtlijnen af rond COVID19.

Spaaractie Zespri
Eten jullie thuis soms kiwi’s van Zespri? Dan gooi je sowieso het stickertje in de vuilnisbak. Dat hoef je
vanaf vandaag niet meer te doen. Verzamel de stickertjes op een blad, dat je aan juf Stephanie kan
bezorgen. Als school kunnen we hiervoor extra ballen voor op de speelplaats mee bekomen. De
spaaractie loopt af op 15 december.

Bijlagen
Op de volgende pagina’s vindt u nog de brief van de woonboot en de beslisboom omtrent COVID – 19 als bijlage.
Noodopvang De Woonboot tijdens verlengde herfstvakantie
Beste ouders,

Zondag vernamen wij dat de herfstvakantie verlengd wordt met 2 dagen. Als Lokaal Bestuur willen wij de ouders en hun
kinderen die nood hebben aan opvang niet in de kou laten staan. Met de nodige inspanningen en de extra inzet van de
begeleiding kunnen wij er in slagen om toch opvang te voorzien op de centrale opvangplaats voor deze 2 extra dagen (11/11
is een feestdag).
Om iedereen evenveel kans te geven op een plaats in de opvang, starten wij de inschrijvingen voor 9 en 10 november op
woensdag 28 oktober om 09.00u stipt. Inschrijvingen vóór dit uur worden niet aanvaard. De inschrijvingen kunnen enkel
gebeuren via mail naar bko.dewoonboot@temse.be . Vermeld duidelijk NAAM KIND, UUR VAN BRENGEN EN AFHALEN EN
DATUM. Ten laatste dinsdag 3 november ontvang je een antwoord of je kind al dan niet terecht kan in de opvang.
Voor de herfstvakantie van 3 tot en met 6 november kan niet meer worden ingeschreven. Ouders die dagen wensen te
annuleren omdat er aangeraden wordt om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden, kunnen dit doen via mail naar
bko.dewoonboot@temse.be . Indien je voor vrijdag 30 oktober 09.00u annuleert, zullen wij hiervoor uitzonderlijk geen
kosten aanrekenen.
Als je vragen hebt, laat ze gerust weten via mail naar bko.dewoonboot@temse.be . Je kan ons ook steeds telefonisch
bereiken op het nummer 03 710 13 42 of 03 710 12 25 of 03 711 37 12.
Wij danken jullie alvast om steeds een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van je kind(eren). Breng steeds je
eigen pen mee en kom alleen je kind(eren) afhalen. Zo proberen we het gezond en veilig te houden voor iedereen.

Met vriendelijke groeten,
Miralda Verdickt,

Wendy Van de Voorde,

Diensthoofd bko De Woonboot

coördinator bko De Woonboot

Kleuters:

Lagere school:

Graag tot een volgende nieuwsbrief,
Directeur Veerle

