
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Net voor de herfstvakantie bezorgen we jullie graag een verse Poppenieuws.  We blikken even terug, 

maar tegelijkertijd ook vooruit! 

 

Maandkalender 

We beginnen alvast met de kalender voor de maand november, die tevens terug te vinden is op onze 

website, en als alles goed loopt nu ook op Gimme. 

Ma 31 okt Start herfstvakantie (tot en met 6 nov) 

Ma 7 nov Leerlingenraad 

Di 8 nov Zoobiedoe K3 (voormiddag) 
Toneelvoorstelling Marco Solo (L2-3-4) (namiddag) 

Do 10 nov Facultatieve oudercontacten (enkel op uitnodiging) 

Vrij 11 nov Wapenstilstand (geen school) 

Ma 14 nov Auteurslezing bib door Sofie De Moor (voormiddag) 

Di 15 nov Zoobiedoe K2 (voormiddag) 

Wo 16 nov Bosuitstap kleuterschool 

Do 17 nov Uitstap naar Brussel (L5-6) 
Bezoek aan brandweer (L4) (voormiddag) 

Vrij 18 nov Typ 10 (enkel voor ingeschreven leerlingen) 
Zwemmen L1-3 

Di 22 nov Toneelvoorstelling (Rookie Comedy) L5-6 (namiddag) 

Do 24 nov Bezoek aan het huis van de Sint (L1) (namiddag) 

Vrij 25 nov Zwemmen L1-3 

Ma 29 nov Toneelvoorstelling (Webbeding) K1 (voormiddag) 
Auteurslezing L1 (verteltheater Hilde Rogge) 

Ma 31 okt Start herfstvakantie (tot en met 6 nov) 

 

Welkom nieuwe instappertjes 

Na de herfstvakantie mogen we alweer vier nieuwe peuters verwelkomen in onze school.  Van harte 

welkom Ron, Sophia (beiden in de rode klas), Jitske en Lina (beiden in de blauwe klas).  En natuurlijk ook 

van harte welkom aan de nieuwe ouders.  Hopelijk voelen jullie zich vlug thuis in onze school. 

 

 

 

 

 



WK voetbal (lagere school) 

Vanaf 22 november tot 16 december organiseert meester Jonas een WK voetbal op de speelplaats 

tijdens de korte speeltijden.  De kinderen krijgen hierover tijdig uitleg van meester Jonas.  Fairplay en 

positief supporteren zullen hierbij op de voorgrond staan.  Veel succes aan alle deelnemers. 

 

 

Financieel 

Tijdens de maand september organiseerden we ons jaarlijks eetfestijn, dit werd een groot succes.  We 

mochten maar liefst 360 eters verwelkomen, verspreid over 3 shiften.   Honderd personen maakten 

gebruik van onze take-away formule. 

We willen jullie van harte bedanken voor jullie massale opkomst.  Tijdens deze dag werd er maar liefst 

3 700 euro winst gemaakt.  Deze centjes zijn van harte welkom.   

Net zoals vele gezinnen lijden de scholen ook onder de economische crisis.  Daarbij komt dat alle prijzen 

zijn opgeslagen, in het bijzonder de busprijzen.  Hierdoor is het heel erg puzzelen om een evenwicht te 

vinden tussen het aanbod van activiteiten en de kostprijzen.  We merken dat het niet meer haalbaar is 

om alle activiteiten te organiseren binnen de vooropgestelde maximumfactuur.  Dit houdt concreet in 

dat de school voor heel wat activiteiten moet ‘bijleggen’.  Dus alle gelden zijn meer dan welkom om de 

kinderen te kunnen blijven bieden waar ze recht op hebben. 

 

 

Kledingophaling 

Wij zullen terug deelnemen aan de ophaling van oude kledij, lakens,…  tijdens de periode januari tot 

eind april.  Uiteraard zullen jullie hier nog info over krijgen.  Heb je ondertussen oude kledij, schoenen, 

lakens,… gooi ze dan niet weg, maar breng ze na de kerstvakantie mee naar school.  Hiermee kan de 

school een centje bijverdienen, zonder dat het jullie iets kost. 

 

 

Trooper 

Ook nog eens onder de aandacht brengen.  Doe je online aankopen?  Kijk dan zeker of je niet via Trooper 

kan bestellen?  Je betaalt zelf niks extra, maar de school krijgt wel enkele centen van uw aankoopbudget.  

Je surft daarvoor naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/priesterpoppe  

 

 

Omdat herhaling nodig is… 

Tijdens de vorige editie van Poppenieuws deden we een oproep om op tijd te komen.  

Jammer genoeg moeten we blijven vaststellen dat de wekkers nog niet vroeger zijn 

gezet.  Nemen we hierin een frisse start na de herfstvakantie?  Iedereen op tijd op 

school!  Zet de wekker alvast een kwartiertje vroeger! 

Ook de verloren voorwerpen blijven zich opstapelen.  Omdat we merken dat er heel wat kinderen hun 

verloren materialen niet durven komen halen, uit schrik voor straf, gaan we nu regelmatig naar de 

klassen met de verloren voorwerpen om deze aan het juiste kind terug te bezorgen.  Toch blijven er dan 

nog steeds materialen liggen.  Missen jullie thuis een trui, jas, doosje,…? Vraag er zeker naar! 

Tot slot blijven we de ouders van de oudste klassen oproepen om toezicht te houden bij het sociale 

mediagebruik van hun kinderen.  Ruziemakende Snapchatgroepen is bijna dagelijkse kost, waarmee we 

op school écht wel kostbare tijd verliezen.  Als alle ouders hun verantwoordelijkheid zouden opnemen, 

kunnen we focussen op wat belangrijk is op school: samen leren! 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/priesterpoppe


Gimme volgen 

De klas – en schoolbrieven komen allemaal digitaal!  

Volgen jullie Gimme nauwgezet op?  Op deze manier ben 

je steeds op de hoogte van wat er te doen is voor uw 

kapoen, en wat er eventueel moet meegebracht worden.  

In tegenstelling tot vorig jaar komen niet alle brieven 

meer mee op papier, enkel als er een invulstrookje aan 

verbonden is. 

We merken dat het leespercentage vrij laag is, dus 

moeten we jammer genoeg ook vaststellen dat veel 

kinderen niet in orde zijn.  

 

 

Grootouderfeest 

De voorbije week konden de ouders en grootouders genieten van de optredens van onze peuters en 

kleuters.  Ze gingen samen met Het Kleurenmonster op stap doorheen de Emiel  

Naudtszaal, terwijl de ouderraad zorgde voor een heerlijk kopje koffie.  Dikke  

proficiat aan de kleuters en de kleuterjuffen voor dit prachtige optreden.  

 

 

 

 

Coronaregels 

Gelukkig hebben we nog geen positief geteste leerlingen op onze school.  Hopelijk blijft dit zo.  Mocht 

er toch een leerling positief testen op corona, zullen we dit zeker en vast aan de klasouders laten weten 

via Gimme.  

Op dit moment bevindt onderwijs zich in pandemiefase ‘groen’, maar het is aangewezen om voorbereid 

te zijn op mogelijke opstoten in het najaar. Het onderwijsveld zal in dat geval simultaan met de brede 

samenleving schakelen naar een ander pandemieniveau.  We houden jullie alvast op de hoogte mocht 

de situatie anders evolueren.  Zowel voor leerkrachten, leerlingen als ouders geldt alvast: wie zich ziek 

voelt, blijft thuis. En wees extra voorzichtig in situaties waar mogelijk een groter risico is. Bij twijfel is 

een test aanbevolen. 

 

 

Brandoefening 

Op 14 oktober was er een brandoefening op school, hierbij werden de hulpdiensten betrokken.  Dit was 

natuurlijk ‘spectaculair’ voor onze kinderen.  Ze moesten dan ook wat geduld uitoefenen wanneer de 

brandweermannen de slachtoffers (poppen) uit het gebouw gingen redden. 

Alles verliep erg vlot.  Uiteraard nemen we ook nog werkpunten mee voor de toekomst om alles goed 

te laten verlopen als het ooit echt eens nodig zou zijn.  Laat ons vooral hopen dat dat nooit het geval is.  

Daarom blijven we ook hameren op de correcte opvolging van de communicatiekanalen, want deze 

kunnen cruciaal zijn wanneer er zich iets voor zou doen op school. 

 

  



Techniek 

Ondertussen is het 6de leerjaar reeds enkele houtbewerkers rijker.  Tijdens drie donderdagnamiddagen 

hebben ze een heus souvenirkistje in elkaar getimmerd, en netjes afgewerkt met scharnieren en een 

handvat.  Ze genoten zichtbaar, net zoals techniekleerkrachten, meester Michaël en meester Jonas.  Na 

de vakantie is L5 aan de beurt…nog even afwachten welke techniek zij voorgeschoteld gaan krijgen😉. 

 

 

Sponsoring blijft steeds welkom! 

Ben je zelfstandige en wil je de school sponsoren, omdat je sponsorbudget voor dit kalenderjaar nog 

niet volledig besteed is? 😉  Altijd welkom! 

De sponsoring voor dit schooljaar is ondertussen lopende, maar misschien wil je nog wel aansluiten.  

Dat kan!  Neem dan gerust contact op met directeur Veerle en we kijken samen wat er nog mogelijk is. 

 

 

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 10 november van 16 uur tot 18.30 uur. Op dat 

moment is er ook het facultatieve oudercontact (op uitnodiging). 

 

Helm op Fluo Top 

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school 

gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV. Door 

veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende 

kledij) naar school te komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen 

winnen. De actie start na de herfstvakantie(7 november 2022) en loopt tot de 

krokusvakantie (17 februari 2023). Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directeur Veerle, meester Pascal en het schoolteam 

mailto:pascal.dedycker@basisschool-elversele.be

