Beste ouders,
De eerste maand van dit nieuwe schooljaar zit er alweer op, tijd voor nog enkele nieuwtjes/weetjes.
Alvast een drukke maand voor onze leerlingen én leerkrachten.

Maandkalender
We beginnen alvast met de kalender voor de maand oktober, die tevens terug te vinden is op onze
website, en als alles goed loopt nu ook op Gimme.
ma 3 tot
vr 7 okt
Wo 5 okt
Vrij 7 okt
Ma 10 okt
Di 11 okt
Wo 12 okt
Vrij 14 okt

Di 18 okt
Wo 19 okt
Do 20 okt
Vrij 21 okt

Di 25 okt
Wo 26 okt
Do 27 okt
Vrij 28 okt

Week van de kleuter
Dag van de sportclub (kom naar school in de outfit van jouw sportclub!)
Zwemmen L2-4
Typ 10 (enkel ingeschreven leerlingen L4-5-6)
Kronkeldidoe L1-2 (nm)
Loopdagen L3-4
Filmvoorstelling ‘Op de vlucht’ L5-6
Brandoefening met brandweer
Zwemmen L3-4
Loopdagen L1-2
Auteurslezing L2 in de bibliotheek van Temse (vm)
Bosuitstap L3
Toneelvoorstelling ‘Lucht’ K3 (nm)
Klimaatbox (L6) (vm)
Typ 10 (enkel ingeschreven leerlingen L4-5-6)
Zwemmen L2-4
Grootouderfeest (rode en gele klas) → info volgt nog: maximaal 6
personen/kleuter)
Bosuitstap L2
Grootouderfeest (blauwe en groene klas) → info volgt nog: maximaal 6
personen/kleuter
Rapport 1 (LS)
Zwemmen K3-L6

Blij dat je op tijd bent
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat heel wat kinderen te
laat komen op school. Dit is niet alleen erg vervelend voor de
leerkracht, maar ook voor uw kind zelf! Zij komen immers in een
klas die reeds gestart is met de ochtendrituelen. Mogen we
uitdrukkelijk vragen om bij het eerste belteken (8:30 uur) op
school aanwezig te zijn!

Coronaregels
‘Wat zijn de huidige coronaregels op school?’
Deze vraag is ons de voorbije weken meermaals gesteld. Jammer genoeg moeten we jullie daar het
antwoord schuldig op blijven. We kregen (nog) geen officiële richtlijnen, en volgen dus de richtlijnen
van de maatschappij.
•

Zieke kinderen blijven thuis.

•

Indien uw kind symptomen heeft, maak dan zeker een afspraak bij de dokter en/of doe een zelftest.

•

Indien er een positief getest gezinslid is, mag uw kind in principe naar school blijven komen. We
vragen wel om een zelftest af te nemen bij uw kind, en dit misschien nog eens te herhalen na 2
dagen. Dit is geen officiële regel, maar vragen wij om ‘corona-uitbraken’ in klassen te voorkomen.

•

In elke klas staat er een CO2-meter en wordt er verlucht. Door de stijgende energieprijzen is het
echter niet verantwoord om de verwarming aan te zetten én de ramen open te zetten. We
verluchten grondig bij elke pauze!

•

Handen wassen blijft de basisregel! Ontsmetten is dan niet meer nodig.

Verwarming
Omwille van de frissere temperaturen hebben we de verwarming begin deze week toch al aangezet.
We volgen daarbij de richtlijnen die we kregen, en zetten de verwarming 1 graad minder. Zorg ervoor
dat je kind zeker een trui mee heeft.
We zetten de verwarming alvast NIET af, zoals sommige ouders vermoedden, maar wel 1 graad minder.
Net zoals in elk huisgezin moeten we spaarzaam omgaan met energie, want ook de school blijft niet
gespaard van de steeds stijgende energieprijzen.
Daarbij aansluitend installeerden we vorige week een airco/verwarming in het tweede leerjaar. In de
zomermaanden kan het behoorlijk heet worden in deze klas, waardoor we nu kunnen koelen. Maar in
de wintermaanden kunnen we via dit toestel de ruimte eerder opwarmen. Eigenlijk zouden we het hele
jaar door dezelfde temperatuur in de klas moeten behouden, met behulp van onze zonnepanelen op
het dak van onze school. Indien ons opzet lukt, zullen we nog meerdere klassen afsluiten van ons
verwarmingsnet en op deze manier van de juiste temperatuur voorzien.

Info - avonden
We waren als team teleurgesteld in de magere opkomst tijdens de info-avonden. In sommige klassen
was minder dan de helft van de ouders aanwezig. We merken vandaag dan ook dat heel wat ouders
niet op de hoogte zijn van de klasafspraken. Velen zitten dus met vragen die uitgebreid aan bod zijn
gekomen, wat in deze gezinnen leidt tot verwarring. We betreuren dit, want dit zorgt ook voor extra
onrust bij leerlingen en leerkrachten.

Automatiseren van leerstof
Aansluitend bij het bovenstaande willen we toch ook even oproepen om uw kind voldoende
oefenkansen te bieden om bepaalde onderdelen leerstof te automatiseren. Het gaat hier om leerstof
die meer inoefening nodig heeft dan wat we in de klas bieden. We denken hierbij aan het leren lezen
(eerste leerjaar), de tafels (tweede leerjaar), Franse woordenschat (derde graad),… Door (liefst samen
met uw kind) dagelijks een tiental minuten te oefenen, zal het automatisatieproces vlotter lopen. De
leerkrachten voorzien daarvoor telkens het nodige oefenmateriaal voor: letterdoosjes, woordkaarten,…

Onze leerlingen en sociale media
Steeds vaker merken we dat leerlingen op sociale media (Snapchat, TikTok, Facebook,…) actief zijn, soms
zelfs al vanaf het tweede leerjaar. We willen er op wijzen dat deze leerlingen écht nog veel te jong zijn
om actief te zijn op deze platformen, zeker zonder controle van ouders. Ze hebben eigenlijk zelfs de
minimumleeftijd van 13 of 16 jaar nog niet bereikt om hierop actief te zijn. Maar dit blijft natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de ouders om hier al dan niet toestemming toe te geven aan hun kinderen.
Het stoort ons enkel dat té veel ruzies die ontstaan op sociale media dienen uitgepraat te worden op
school, terwijl slechts enkele ouders controleren wat hun kind uitspookt. Gedurende de maand
september moesten we bijna dagelijks een conflict trachten uit te praten, vooral in het zesde leerjaar.
We roepen dus op om regelmatig het sociale mediagebruik van uw kind te controleren. Mocht u toch
nog zaken opmerken die niet door de beugel kunnen én te maken hebben met school, kan u zeker en
vast meester Pascal of de klasleerkracht contacteren.
We zullen dit echter samen moeten aanpakken! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Schoolvisie
Zoals jullie weten hebben we de voorbije jaren gewerkt rond onze
schoolvisie. Deze hebben we in een kwartetspel gegoten. Jullie kunnen dit
in een aangepaste digitale vorm terugvinden op onze website:
https://basisschool-elversele.be/info/schoolvisie.
Graag gaan we nog een stapje verder en willen we stap voor stap onze
schoolvisie nog meer zichtbaar maken binnen en buiten de schoolmuren.
Want een schoolvisie zijn geen holle woorden en moet je als school
nakomen. Dus als je je al afvroeg waarom er plots een vleermuis bovenaan
dit blad verschijnt… wel, dit is onze tekening rond communicatie!
Poppenieuws is onze maandelijkse communicatie naar de ouders.

Verloren voorwerpen
Jammer genoeg helpt onze maatregel nog niet helemaal om rondslingerende doosjes, ballen, truien,
gilets,... op te bergen in ons bureau en de kinderen even bij ons langs te sturen en hen te wijzen op hun
verantwoordelijkheden. Zo liggen enkele jassen al enkele weken op het directiebureau.
Als jullie thuis jassen, doosjes, drinkbussen,… missen, stuur dan je kind zeker langs én wijs hem/haar op
verantwoordelijkheid en respect voor eigen materialen. Samen lukt het ons wel!

Jaarthema: Hé, speel je mee?
Ons jaarthema is begin september helemaal gelanceerd onder de slogan: ‘Hé, speel je
mee?’. Tijdens de lancering speelden alle leerkrachten mee met de kinderen op de
speelplaats. Foto’s hiervan vind je terug op de schoolwebsite. Je zag ongetwijfeld ook
al de vier spelpionnen op de banners aan de schoolhekken of op het raam van de
kleuterschool schitteren.
Tijdens de verschillende perioden van het schooljaar zal telkens één pion in de
schijnwerpers staan. Op dit moment maakten we al kennis met de groene pion met
het hart: ‘ik ben lief’. We proberen de komende weken met respect samen te spelen,
en niemand uit te sluiten. Dit oefenen we elke donderdagmiddag in aan de hand van
een spel.

Geboortes
Juf Christel (L1B) werd in de zomervakantie trotse oma van een flinke kleinzoon, Lex. Proficiat juf
Christel en trotse ouders!

Féria Elversele en eetfestijn
We wensen alle bezoekers op de Elverseelse feesten en het eetfestijn super hard te bedanken. Samen
met het schoolteam en de ouderraad maakten jullie er twee gezellige weekends van.
Tijdens Féria Elversele sprongen de kinderen op het springkasteel of boorden er op los tijdens de
techniekworkshop. Ondertussen konden de ouders genieten van een lekker drankje of een smakelijke
hamburger.
Op het eetfestijn konden we dan weer bijna 500 lekkere borden vullen, wat een groot succes was! De
opbrengst konden we natuurlijk nog niet berekenen, maar zullen jullie binnenkort zeker van ons
vernemen.

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 dinsdag 4 oktober van 16 uur tot 18.30 uur.

Foto’s op de website
Foto’s van het dagelijkse klasleven verschijnen telkens op de website. Op onze Facebookpagina plaatsen
we geen foto’s van onze leerlingen, wel een vermelding naar nieuwe foto’s op de website. Dit doen we
om privacyredenen. Neem dus regelmatig een kijkje op https://basisschool-elversele.be/

Dag van de sportclub
De dag van de sportclub viel toevallig net samen met onze
pedagogische studiedag. Om de sportievelingen onder onze
leerlingen toch in de schijnwerpers te kunnen plaatsen,
organiseren wij dit op woensdag 5 oktober in onze school.
Wie dus lid is van een sportclub, mag in cluboutfit naar school
komen!

Brandoefening met de brandweer en politie
Op vrijdag 14 oktober organiseren we op school een
grootschalige brandoefening. Het betreft een oefening die
we jaarlijks met onze leerlingen doen, maar deze keer nemen
ook de brandweer en de politie deel, zodat ook zij de situatie
op en rond onze school leren kennen en in geval van nood
beter voorbereid zijn.
Het is een oefening. U hoeft niet ongerust te zijn!

Nieuws van de schoolfotograaf
Enkele weken geleden mochten we de schoolfotograaf ontvangen. We hoopten eerstdaags de
resultaten en inlogkaarten te mogen ontvangen, maar kregen bericht dat dit vertraging heeft. Zodra de
inlogkaarten bij ons aankomen, zullen we deze verdelen!

Wij hebben een droom (Trooperactie)
Onze leerlingen en leerkrachten dromen van een groenere
speelplaats, waar onze kinderen al spelend kunnen
ontdekken en leren. Jij kan ons helpen om deze droom te
realiseren, gewoon door op onze droom te stemmen! Het
duurt maar 2 minuutjes, maar je kan er ons erg mee helpen.
Stemmen kan van 1 oktober tot en met 15 oktober. De
droom met de meeste stemmen in onze categorie school,
wint € 1.500!
Ga naar deze website & druk op stemmen:
https://trooperdroom.be/nl/trooperdromen/priesterpoppe
Vergeet zeker niet je stem te bevestigen via de mail die je
krijgt nadat je op de stem-button hebt geklikt (check zeker
ook je spam- of reclamefolder). Anders is de stem niet
geldig.
Help jij ons een stem dichter bij het realiseren van onze
droom? Merci!
Als je wil, kan je onze droom ook nu al een duwtje in de rug
geven door, volledig vrijblijvend, €5 of meer te doneren via
onze Trooperpagina, of door onze actie te delen via jouw
sociale media. Alle kleine beetjes helpen.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Directeur Veerle, meester Pascal en het schoolteam

