Beste ouders,
Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op. Hieronder lezen jullie het Poppenieuws voor de maand
november, waar er alweer heel wat leuke dingen op het programma staan. Gelukkig heeft corona dit schooljaar
nog geen roet in het eten gegooid wat uitstappen betreft. We merken dat de globale ‘coronacijfers’ sterk aan het
stijgen zijn. Gelukkig bleven we als school gespaard. Bedankt om de regels zo correct op te willen volgen en
eventuele quarantaine-regels correct te volgen.

Kalender november (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite)
Ma 1 nov tot vrij 5 nov
Di 9 nov
Wo 10 nov
Do 11 nov
Vrij 12 nov
Di 16 nov
Do 18 nov
Vrij 19 nov
Do 25 nov
Vrij 26 nov
Week van 29 nov

Herfstvakantie
Zoobiedoe K2 (vm)
Geen school (pedagogische studiedag)
Geen school (wapenstilstand)
Geen school (facultatieve verlof)
Zoobiedoe K3 (vm)
Bezoek Brandweer L4 (vm)
Zwemmen L1-3
Bezoek huis van de Sint L1 (nm)
Bezoek Studio Globo L6 (nm)
Zwemmen L1-3
Algemene oudercontacten kleuters

Welkom
Na de herfstvakantie mogen we weer 4 nieuwe gezichtjes verwelkomen in onze school:

•
•

Sienna en Stach zetten hun eerste stapjes in de rode klas.
Edouard en Chloé verwelkomen we graag in de blauwe klas.

Hopelijk voelen jullie jullie vlug thuis in onze school!

Coronamaatregelen
Zoals u via de pers ongetwijfeld hebt vernomen, heeft onderwijsminister Weyts besloten dat alle leerlingen van het
5e en 6e leerjaar vanaf de herfstvakantie een mondmasker dienen te dragen. We begrijpen dat dit voor sommige
leerlingen aanpassen zal zijn. Leerkrachten zijn eigenlijk niet verplicht, maar zullen dit toch dragen. We kopiëren
hieronder de officiële communicatie omtrent dit onderdeel. We informeren u als we wijzigingen ontvangen.

Figuur 1: Bron: Schooldirect 27/10/2021

Middagsport
Tijdens de maand oktober vonden er al twee middagen ‘middagsport’ plaats. Het was de beurt aan het 1ste en 2de
leerjaar. Het eerste leerjaar waagde zich aan een tactisch werpspel met kegels, waarbij meester Jonas met zijn
ploeg de beker in de wacht kon slepen. Voor het tweede leerjaar was meester Michaël met zijn ploeg het sterkst
in jagersbal. De andere ploegen waren zeer sportief en vonden het erg leuk, alsook de andere juffen en meesters…
hoewel die iets minder goed tegen hun verlies konden
.

Nieuwe rapporten
De jongens en meisjes van de lagere school kregen fonkelnieuwe rapporten mee naar huis. Bij deze rapporten zit
een begeleidende brief, waarbij we onze visie en werking uit de doeken doen. Lees deze brief zeer aandachtig,
beste ouders.
Ook krijgt u via Gimme een bevraging toegestuurd, waarbij we uw eerste reacties willen peilen. De link naar deze
bevraging kan u ook hier terugvinden: https://forms.gle/nNxKw8crP9HMB9qD7
Mogen we vragen om deze enquête tegen 10 november in te vullen a.u.b.?

Jaarthema
Waar is Vasco nu alweer beland? Op het Gimme – bericht konden jullie alvast mee puzzelen om het juiste land te
raden. Volg zeker de foto’s op de website, om te zien hoe de klassen aan de slag gaan met de info van landen
waar Vasco doorreist.

Geboorte
Elisabeth (rode klas) werd grote zus! Eliora en mama stellen het goed.
Dikke proficiat aan de hele familie!

Grootouderfeest
Onze beide grootouderfeesten zitten er alweer op. Roodkapje en oma namen de grootouders mee in hun
verhaal, de kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens het optreden. De ouderraad trakteerde de grootouders
en kinderen op een overheerlijke pannenkoek, en daarna konden de grootouders samen met hun kleinkindjes
genieten van een wandeling met verschillende doe-opdrachtjes. Als herinnering aan deze mooie dag, krijgen de
grootouders een foto met hun kleinkind.

De Sint
Sinterklaas is bijna in het land, op 6 december verwelkomen we hem
graag op onze school.
Hij zal dit jaar ook weer voor heel wat cadeautjes moeten zorgen,
hopelijk vergeet hij Trooper niet en steunt hij op deze manier onze
school. Bedankt Sint!!!

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 maandag 22 november van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend
met coronamaatregelen.

Acties
Onze tuin is een succes, maar we moeten een manier vinden om het overtollige water weg te kunnen laten lopen.
Momenteel ligt het er heel drassig bij. In samenspraak met de tuinman zullen we het gras nu de tijd geven om te
hechten en te groeien, waardoor we de tuin tot het voorjaar zullen moeten sluiten.
Om onze tuin in de toekomst nog beter in te richten en ons voetbalplein verder aan te leggen in kunstgras,
moeten we de komende tijd nog wel wat geld sparen. Daarom zullen de volgende geldacties in teken van de tuin
en voetbalveld staan. (Het afdak van de kleuters zit nog steeds in ontwerp)
De koekjesactie is gestart. Jullie ontvingen de brief via Gimme, via website of via jullie kind. Zouden we ons
aantal van vorig jaar kunnen overtreffen? Vragen jullie aan familie, vrienden, buren,… om onze koekjesactie te
steunen? En word jij dit jaar onze topverkoper?
Geef toe, wie eet er nu geen koekjes? En je krijgt zeker waar voor uw geld! BEDANKT alvast voor jullie steun. De
laatste bestellingen nemen we aan tegen maandag 15 november.
Onze kinderen zijn trouwens volop bezig met het maken van kunstwerken die eind november op een website
verschijnen. Jullie kunnen dan materialen (tassen, placemats, brooddoos…) bestellen met het kunstwerk van
jullie kapoen er op. Ideaal om cadeau te geven aan oma, opa,… tijdens de feestdagen. Info volgt binnenkort!

Sponsoring
We konden de voorbije maand rekenen op de sponsoring van Springkastelen De Dycker voor onze
kleuteractiviteiten. Dikke merci mama en papa van Laura (L6)!

Website
De voorbije weken zijn er al heel wat foto’s en verslagjes op de schoolwebsite verschenen. Vergeet niet van af en
toe een kijkje te nemen! https://basisschool-elversele.be/

Fijne herfstvakantie!
directeur Veerle

