
 

Lieve kinderen en ouders, 

De tweede maand van het schooljaar staat alweer voor de deur.  En u zal zien…het wordt een speciale maand. 

Hartelijke groeten, 

Directeur Veerle 

 

COVID – 19 (corona) 

Tot op heden hebben we gelukkig COVID-19 nog buiten de schoolpoorten kunnen houden.  Hopelijk blijft dit ook zo. 

Dagelijks krijgen we heel wat telefoontjes van ouders waarvan de kinderen ziek zijn.  We merken zelf dat het constant wikken 

en wegen is voor ouders, dokters én school.  Moet er getest worden?  Is enkel een snotneus een reden om uw kind thuis te 

houden?  

Het CLB maakte een ‘beslisboom’ waarin omschreven staat welke procedure doorlopen wordt om te beslissen of uw kind al 

dan niet thuis moet blijven. 

We voegen deze graag ter info toe als bijlage, achteraan deze Poppenieuws.  Er is een beslisboom voor de kleuterschool en 

een exemplaar voor de lagere school. 

 

Nieuwe speelplaatsregels 

Maandag 21 september startten we met enkele nieuwe speelplaatsregels.  Deze zijn enkel opgesteld voor de speeltuin.  Vermits 

de klassen allemaal in de klas eten, spelen ze daarna ook allemaal samen op de speelplaats.  Het werd soms erg druk op de 

speeltuigen, daarom hebben we een beurtrolsysteem ingevoerd.  Dit ook om te vermijden dat de lagere schoolkinderen in 

contact zouden komen met de kleuters. Want omwille van de corona – veiligheidsregels is het beter om kleuters apart van de 

lagere schoolleerlingen te spelen. 

 

Kersthappening: scherm gezocht 

Vorige week hebben we al kort samen gezeten over de kersthappening, we zorgen zeker voor een waardig alternatief in deze 

coronatijden. 

Misschien kan jij ons helpen?  Wij zijn op zoek naar een ‘digitaal buitenscherm’ dat tegen regen kan… Indien je iemand kent of 

zelf in het bezit bent van zo’n scherm, zouden jullie er ons heel veel plezier mee doen. 

Datum kersthappening: woensdag 16 december 2020 

 



Leerlingenfacturen 

We zullen dit schooljaar geen voorschotten voor de maximumfactuur meer vragen.  Op de rekening zullen enkel de zaken staan 

die uw kind die maand heeft genoten: middagtoezicht, uitstappen,… 

De bedragen die tot de maximumfactuur behoren worden nauwgezet bijgehouden in een document.  Van zodra dit bedrag 

bereikt is, worden er geen uitstappen of andere activiteiten meer aangerekend.   

Indien de maximumfactuur niet bereikt is, hoeven we dus ook geen terugbetalingen te doen, dat is heel wat eenvoudiger. 

Mogen we jullie vragen om steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken en geen bedragen van verschillende kinderen 

samen te tellen, dit omdat het boekhoudkundig systeem dat niet kan verwerken. 

Alvast bedankt! 

 

Ouderraad 

Jullie ontvingen het foldertje van de ouderraad via Gimme.  Hebben jullie 

interesse om deel uit te maken van een fantastisch team?  Dan is de ouderraad 

misschien wel iets voor jou.  Je bent alvast van harte welkom! 

Contacteer bij interesse via ouderraad@basisschool-elversele.be, of spreek 

een lid van de ouderraad aan. 

 

Jaarthema 2020 – 2021  

Ron de Kameleon kwam langs op 4 september, hij was helemaal wit!?!  Geen enkele kleur was er te bespeuren op zijn lichaam.  

Hij vertrok op reis naar de regenboog.  Wat zal hij daar allemaal tegen komen? 

Elke maand zullen we meegenomen worden in zijn verhaal.   

Hebben jullie thuis ook al eens het lied ‘Ik geloof in kleur’ horen weerklinken?  Onze kinderen van de lagere school zingen elke 

maandag samen dit lied, zo kan Ron de Kameleon ons misschien horen tot op de regenboog? 

 

Koekenverkoop 

We verkochten maar liefst 1088 koekenpakketten, wat ’n 

succes!!  We zijn jullie erg dankbaar voor jullie steun.  Het is 

fantastisch om te zien hoeveel mensen onze school een 

warm hart toedragen. 

Enkele kinderen hebben echt een fantastische verkoop 

achter hun naam staan… een extra dikke merci! 

 

 

 

 

Op 30 september worden de koeken geleverd en worden ze tijdens de namiddag in zakken verpakt (coronaproof).  Indien jullie 

graag een handje toesteken (op 1,5m afstand, met mondmasker) in ons ‘fabriekje’, dan zijn jullie zeker welkom op 30 

september in de namiddag (13 – 15 uur), al is het maar voor een uurtje. 

Interesse?  Geef dan zeker een seintje aan directeur Veerle. 
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Lennert for life 

Ook de entourage van Lennert (L5) organiseert een koekenverkoop i.p.v. een 

eetfestijn ten voordele van de vele kosten die komen kijken bij de spierziekte van 

Duchenne. 

Ook zij kozen ervoor om de lekkerste koekjes van de wereld te verkopen      .  Neem 

zeker eens een kijkje op Facebook (https://www.facebook.com/Lennertforlife-

115553533608390) of bestel via lennertforlife@telenet.be als je ook hen wil 

steunen door lekkere koeken te kopen.  

Let op!  De verkoop eindigt reeds op 30 september! 

 

Krijgt jouw kind hulp van een logopedist, kinesist, 

psycholoog…? 

Jullie kregen via Gimme reeds de oproep om een formulier in te vullen waarbij je de gegevens van de logopedist, kinesist, 

psycholoog… door te geven aan de school.  Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de zorgcoördinator, maar 

zijn belangrijk om steeds op de hoogte te zijn.  Mogen we vragen om, indien uw kind hulp krijgt van een externe therapeut, dit 

formulier zeker en vast spoedig in te vullen? 

https://forms.gle/9YoE1w3bJt5W73816  

 

Zorgloket voor ouders 

De voorbije schoolmaand hebben we, zoals elk jaar, de beginsituatie van onze leerlingen in kaart gebracht.  Dit schooljaar deden 

we dit nog intensiever dan normaal omdat we door de schoolsluiting vorig schooljaar een heel duidelijk beeld willen hebben van 

al onze leerlingen.    

Ook u hebt misschien de voorbije weken bij uw kind zaken opgemerkt tijdens de huistaken of het studeren?  Of u merkt dat uw 

kind zich al een tijdje minder in zijn/haar vel voelt?   

Misschien wil u uw verhaal wel even kwijt aan de school.  Vele ouders doen dat al aan de schoolpoort of sturen een mailtje naar 

de klasleerkracht, directie of zorgleerkracht.  Dat kan natuurlijk zeker en vast! 

Maar omdat we weten dat niet alle ouders makkelijk tot bij een leerkracht kunnen komen, omdat men naar het werk moet 

spurten, starten we vanaf dit schooljaar met een zorgloket! 

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 maandag 5 oktober van 16 uur tot 18.30 uur. 

 

 

Schoolontwikkeling (opleiding meester Pascal) 

Meester Pascal startte de voorbije maand een drie jaar durende bachelor – na – bacheloropleiding Schoolontwikkeling aan de 

Artevelde Hogeschool.  Vooreerst wil hij zichzelf ontwikkelen en uitdagen, maar wordt vooral ook onze school als stageplaats en 

onderzoekslabo gebruikt.  Af en toe zal u hier wel iets over kunnen lezen in onze volgende Poppenieuwsedities.   

Tijdens het eerste semester dient meester Pascal praktijkonderzoek te doen in onze school.  Hij zal onze school op een bepaald 

gebied doorlichten, en dat onderwerp mogen jullie mee kiezen! 

 

Via een link die via Gimme werd verzonden kan u vrijblijvend en anoniem aangeven waaraan onze school nog moet werken.  

Wat is volgens onze ouders nog een werkpunt?  De vragenlijst van de schooldoorlichting (zie hieronder) kan u misschien aan het 

denken gezet hebben en dus voor inspiratie zorgen. 
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Ook het leerkrachtenteam zal onderwerpen aandienen, net als onze leerlingen via een Babbelbox die de komende dagen op de 

speelplaats zal verschijnen.  Al deze ideeën worden samengelegd, waarna één onderwerp zal gekozen, onderzocht en uitgewerkt 

worden de komende maanden.  Alvast bedankt om mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van onze school! 

 

Grootouderfeest afgelast 

Ons jaarlijks grootouderfeest moeten we jammer genoeg ook afgelasten door ‘tante Corona’…  We proberen oma en opa op een 

andere manier te verrassen dit schooljaar. 

 

Trooper 

Ondertussen kent iedereen ‘Trooper’ al, deze opbrengst gaat integraal naar de aankoop voor ‘leesvoer’ in de klassen.  Onze 

juffen en meesters zijn al volop aan het kiezen.  Leesvoer kan je nooit genoeg hebben, dus Trooperen maar zouden we zeggen.  

Elke online aankoop kan ons heel wat centjes en dus ook leesplezier bezorgen! 

 

Ook dit schooljaar kledingactie! 

We kregen al enkele keren de vraag of we ook dit schooljaar de inzameling van oude kledij, schoenen, gordijnen,… zullen 

herhalen.  Jawel, we gaan graag in op jullie vraag.  Vanaf 22 februari 2021 tot 30 april 2021 kunnen jullie het oude textiel 

achterlaten in de refter.   Hou dus zeker jullie te kleine kledij bij om het later in onze school af te geven. 

 

 

Inspectie op school! 

Jullie kregen reeds een link voor de ouder -en leerlingbevraging naar aanleiding van ons nakend bezoek van enkele inspecteurs 

in de week van 12 oktober. 

Dit is voor ons een spannend moment.  We kijken echter uit om vanuit de ouder-, leerling- en leerkrachtbevraging tot een 

synthese te komen.  Wat doen we al goed?  Waar liggen onze groeikansen?  Waar kunnen we nog in groeien? 

Jullie zouden onze school dus erg goed helpen door de ouder en/of leerlingbevraging (=enkel leerlingen L4-5-6) in te vullen voor 

4 oktober. 

We plaatsen de links nogmaals hier. 

Ouders: 

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=INSP_PUBLIEK:2000:::NO:2000:P2000_BEVRAGING_CD,P2000_INSTELLING_ID:oudervrage

nlijst,22079  

Leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar: 

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=INSP_PUBLIEK:2000:::NO:2000:P2000_BEVRAGING_CD,P2000_INSTELLING_ID:leerlingenvr

agenlijst,22079  

 

Alvast bedankt! 

Samen duimen we voor een vruchtbaar/geslaagd bezoek van de inspecteurs.   

 

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. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog de beslisboom omtrent COVID – 19 als bijlage. 

 

Graag tot een volgende nieuwsbrief, 

Directeur Veerle 
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Kleuters: 

 

 

  



 

Lagere school: 

 


