Beste ouders,
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. We hebben al heel wat activiteiten achter de rug,
maar ook in de maand oktober staan er heel wat leuke activiteiten op de planning:

Kalender oktober (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite)
Vrij 1 okt
Ma 4 okt
Do 7 okt
Vrij 8 okt
Zo 10 okt
Ma 11 okt
Wo 13 okt
Do 14 okt
Vrij 15 okt
Di 19 okt
Wo 20 okt
Vrij 22 okt
Ma25 okt
Di 26 okt
Wo 27 okt
Do 28 okt
Vrij 29 okt
Ma 1 nov

Zoobiedoe rode klas
Zwemmen L2-4
Pedagogische studiedag (geen school)
Loopdagen L3-4 (nm)
Zoobiedoe blauwe klas
Zwemmen L2-4
Brunch L2-3 (aangeboden door ouderraad ter gelegenheid van Eerste Communie)
Auteurslezing L5-6 (Patrick Lagrou)
Bosuitstap kleuterschool
Loopdagen L1-2
Zwemmen L2-4
Toneel L5-6 (nm)
Bosuitstap L2
Dag van de jeugdbeweging: kinderen mogen in uniform jeugdbeweging naar school komen
Zwemmen L2-4
Oudercontacten LS (facultatief!)
Grootouderfeest rode en gele klas
Bosuitstap L3
Grootouderfeest blauwe en groene klas
Rapport 1
Zwemmen L2-4
Start herfstvakantie!

Jaarthema
In de maand september maakten we kennis met Vasco, hij loodst ons door ons
jaarthema ‘Dol op/van de wereldbol’. Tijdens het hele schooljaar zullen we
kennismaken met de schoonheid van onze wereldbol en bezoeken we enkele
mooie plaatsen. Maar Vasco maakt er ons ook op attent dat er heel wat
problematieken zijn. Zo leerden de leerlingen van L4 ons heel wat weetjes over
Maleisië, maar maakten ze er ons op attent dat de afvalberg een gigantisch
probleem is. We zorgen samen voor een schonere wereld en zorgen ervoor dat
we enkel een drinkfles meebrengen naar school en koeken/fruit in doosjes. Zo
dragen we ons steentje bij om de afvalberg te verkleinen. L4 was deze maand
onze afvalbrigade! Doet iedereen mee?

Koala
Jullie hoorden via de media allicht al over KOALA. Dit is een verplichte screening
waarbij we, in de periode half oktober tot eind november, bij alle 5-jarigen (= leerlingen
K3) de taalvaardigheid observeren. We nemen de screening af op school en door een
vertrouwd persoon. De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te
gaan. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de
taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen nog beter kunnen ondersteunen en het
taalonderwijs op onze school nog sterker kunnen maken. Je moet als ouder niets doen
en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden.
De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn
herkenbaar en kleutervriendelijk. Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek.
Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. We denken ook samen na
over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we
niet meteen een verklaren, dan kunnen we bijkomende observaties doen en zullen we met het zorgteam bekijken
hoe we jouw kind verder kunnen ondersteunen.
Hebt u nog vragen omtrent Koala?
Neem gerust contact op met meester Pascal (pascal.dedycker@basisschool-elversele.be)

Digisprong
Ook over Digisprong is al heel wat geschreven in de media. Onze school kreeg ook extra financiële middelen om te
investeren in ICT-middelen. Ondertussen beschikken we over een laptopkar waarin 32 laptops zitten, alsook over
een kar met een 14 - tal tablets. Al vanaf de kleuterschool wordt ook gewerkt met Beebots en kunnen ook de
tablets ingezet worden. De middelen zullen nog verder gebruikt worden om nog meerdere laptops aan te kopen.
We werken in de school met een reserveringssysteem voor de laptops. Elke leerkracht kan de laptops reserveren
voor één of meerdere uren om ICT te integreren in de lessen. Onze laptops hebben meestal enkel na de schooluren
de tijd om op te laden. Dat is alvast goed nieuws!

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 11 oktober van 16 uur tot 18.30 uur. Vanzelfsprekend met
coronamaatregelen.

Verjaardagen
We herhalen graag nog eens dat het trakteren voor een verjaardag met een stuk cake terug toegelaten is.
Speelgoed en snoep zijn niet toegelaten! Wil je toch graag de kinderen van de klas verwennen met een cadeau,
dan is een klascadeau ook leuk (een leesboek, gezelschapsspel voor in de klas,…). Aparte kleine cadeautjes worden
niet toegestaan. Een stukje cake of stukje fruit zijn steeds welkom

Grootouderfeest
Het grootouderfeest is in zicht. De betrokken grootouders worden binnenkort ingelicht. Noteer alvast de datum
in de agenda. (zie kalender oktober, vooraan deze Poppenieuws)

Poppe Up - café 18 september
Ons alternatief voor het eetfestijn, de drink op 18 september, is alvast in de smaak gevallen. We mochten heel wat
meer ouders/kinderen verwelkomen dan dat we in onze stoutste dromen hadden durven dromen. Een dikke
dankjewel voor jullie massale opkomst! We genoten samen van het mooie weer en de gezelligheid! De opbrengst
(1 613,49 euro) werd besteed aan picknicktafels (zie hieronder).

Oude kledij
Na Nieuwjaar start de inzameling van oude kledij, net zoals de voorbije jaren. Gooi dus niks weg, binnenkort zijn
de zakken weer welkom .

Afdak
We hadden graag al een afdak gezien op de kleuterspeelplaats, maar jammer genoeg is dit nog niet gelukt. Als
school zijn we verplicht om regenwater op te vangen. Er moeten dus (extra) waterputten gestoken worden.
Hierdoor moest een bouwaanvraag via een architect ingediend worden. Dit vraagt steeds de nodige tijd. We hopen
eind dit schooljaar toch over een afdak te beschikken op de kleuterschool. We hebben onze hoop om het in 2021
af te krijgen jammer genoeg moeten opgeven…

Tuin
Op vrijdag 17 september was het dan
zover, de tuin ging open! De kinderen
leven zich uit en genieten van de extra
ruimte om te spelen, chillen,… De
leerlingenraad maakte dan ook reclame
met zelfgemaakte affiches om te sparen
voor picknicktafels. Met de opbrengst
van het ‘Poppe Up - café’ konden we iets
meer dan 2 picknicktafels kopen.
Binnenkort zal de leerlingenraad bekijken
of we een ‘spelbak’ kunnen maken die we
kunnen gebruiken in de tuin. Mooie
vooruitzichten!!!

Een gulle sponsor bood aan om een extra financiële
duw in de rug te geven, zodat we 3 picknicktafels
konden aankopen. We bedanken dan ook heel
graag JOKAT (Schrijnwerker Joeri, papa van Nienke
K2 en Frauke L6) voor de sponsoring!!!!

Ben jij ook bereid om onze school te sponsoren met je bedrijf? Na Nieuwjaar zullen we een sponsorproject starten
waarbij elke firma, in ruil voor reclame, een steentje kan bijdragen. Hou dus alvast de brieven in de gaten.

Middagtoezicht – parking
Ondertussen hebben we voor elke dag de nodige toezichters gevonden.
We zijn blij dat we kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers, die zich dagelijks of wekelijks willen inzetten om het
middagtoezicht te doen op onze school. Ze zullen steeds een gepersonaliseerd fluohesje dragen, zodat ze
herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de kinderen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze kinderen ook respectvol
omgaan met onze vrijwilligers. We willen jullie dan ook vragen om jullie kind hier nog eens op te wijzen.
Juf Christel Aerssens, juf Monique, juf Kristine en juf Katrin zorgen dagelijks voor het toezicht op de
kleuterspeelplaats. Op de lagere school kunnen we dagelijks rekenen op meester Dirk, juf Mireille en in de tuin
zullen juf Farina, meester Jan en juf Cindy het toezicht doen.
Meester Dirk zorgt ook voor de veiligheid op de parking. We zijn erg blij dat hij zo zorgt voor de veiligheid van onze
kinderen.

Mondmaskerplicht ouders?
De mondmaskerplicht vervalt op 1 oktober in de brede samenleving. Dit wil dus zeggen dat
ouders niet meer verplicht zijn om een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van
hun kind. Het staat u natuurlijk wel vrij om alsnog uw mondmasker te dragen indien u zich
hierbij veiliger voelt. Wanneer ouders en externen binnen de schoolgebouwen komen (bvb.
bij een zorggesprek of oudercontact), zal er wel gevraagd worden om het mondmasker op te
zetten.
Het is en blijft raadzaam om afstand te bewaren en uiteraard zullen de klaslokalen voldoende geventileerd worden.
Dit wordt door middel van een CO2 - meter opgemeten in de klassen en steeds doorgestuurd naar de
preventieadviseur. In de maand september hebben we geen kinderen in quarantaine moeten plaatsen. We hopen
dit zo te kunnen houden en dat kan enkel als we de basisregels (afstand houden, handhygiëne, voldoende
ventilatie) blijven opvolgen.

Materiaal schoolfeest
Op 21 mei staat ons schoolfeest op het programma. Het blijkt dat er meerdere scholen in Temse op dat moment
schoolfeest hebben. We zullen dus niet kunnen rekenen op materialen (podium, tafels en stoelen) van de
gemeente. Wie kan ons helpen aan een (betaalbaar) podium, tafels en stoelen? Alle tips zijn welkom via
directie@basisschool-elversele.be.

Geboortes
Twee kinderen in onze school werden de voorbije maand grote broer of
zus.
•
•

Ella (blauwe klas) werd grote zus van Sepp.
Jules (L5) mag zich grote broer noemen van Louis.

Een hele dikke proficiat aan beide families!

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/

Ouderraad
De ouderraad organiseerde tijdens het laatste weekend in juni nog een
ontbijtactie. Dit had heel wat succes.
Er werd maar liefst 1 621,53 euro winst opgehaald. Bedankt voor jullie steun!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is er direct goed ingevlogen. Ze
bespraken al de regels voor in de tuin, maakten
affiches voor het Poppe Upcafé en zullen
binnenkort ook brainstormen over de spelkoffers
voor de tuin.
Een knappe start van Laura, Daan, Joppe, Amelie,
Fien, Maité en Frauke!

Tot de volgende Poppenieuws!
directeur Veerle

