
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

De vakantie zit er weeral op en met heel veel goesting kijken we uit naar dit nieuwe schooljaar.  Hopelijk hebben 

jullie en jullie kapoenen er evenveel zin in als wij!?! 

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat het coronabeest nog niet ‘weg’ is en dat we nog steeds alert moeten 

zijn/blijven. 

We volgen dan ook graag de maatregelen die ons worden opgelegd door de overheid. 

✓ Tijdens contacten met volwassenen (onderling) worden mondmaskers gedragen. 

✓ Mondmaskerplicht op school (voor ouders) blijft verplicht. 

✓ Lokalen worden maximaal geventileerd. 

✓ Aandacht voor handhygiëne. 

✓ Klasgroepen binnen zoveel mogelijk gescheiden houden.  Buiten kunnen ze (gelukkig) weer samen 

spelen. 

✓ Kinderen hoeven geen mondmasker meer te dragen. Leerlingen en onderwijspersoneel die een 

mondmasker wensen te dragen, kunnen dit. 

Samen lukt het ons wel om de besmettingen te beperken, net zoals de afgelopen maanden/jaren… 

 

Kalender september (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite) 

maandag 6 september Kronkeldiedoe L1 – L2 te Waasmunster (namiddag) 

dinsdag 7 september Info – avond kleuters (19.30 uur) 

donderdag 9 september Info – avond lagere school (19.30 uur) 
Geen naschoolse opvang in de Woonboot 

Vrijdag 10 september Zwemmen L5 – L6 

Vrijdag 17 september Zwemmen K3 – L5 

Zaterdag 18 september 
Zondag 19 september 

Eetfestijn (nog onder voorbehoud) 

Donderdag 23 september Eerste vergadering ouderraad  
(Interesse?  Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de ouderraad) 

Vrijdag 24 september Zwemmen K3 – L6 

Zaterdag 25 september Eerste communie leerlingen L2 

Maandag 27 september Schoolfotograaf 

Woensdag 29 september Dag van de sportclub   
(Breng je sportclub naar school.  De kinderen die aangesloten zijn bij een sportclub 
mogen in hun sportoutfit naar school komen) 

Donderdag 30 september Loopdagen L5 – L6 



Welkomstmoment 

Maandag 30 augustus gooien we de schoolpoort al een eerste keer open voor 

een welkomstmoment tussen 17 uur en 18.30 uur.  Alle ouders en kinderen van 

onze school krijgen de kans om al een eerste keer kennis te maken met de juf of 

meester en het nieuwe klaslokaal.   Ook de ouderraad zal aanwezig zijn om 

zichzelf voor te stellen. 

Let wel op!  Omwille van coronamaatregelen dragen alle + 12 – jarigen een 

mondmasker én is het klasbezoek beperkt tot maximaal 15 minuten. 

 

Jarig? Feest, maar wel volgens de schoolafspraken! 

Jarig zijn is plezant en de klasgenootjes trakteren is zeker zo leuk.  Een stukje fruit of een stukje cake zijn toegelaten.  

Snoep, speelgoed zijn niet toegelaten op onze school.  Indien we vaststellen dat dit toch wordt meegebracht, zullen 

deze terug mee gegeven worden naar huis.  Vorig jaar waren enkel voorverpakte dingen toegelaten 

(coronamaatregelen) en dit zorgde soms wel eens voor verwarring.  Nu hoeven we hier dus geen rekening meer 

mee te houden. 

 

Levering schoolboeken 

Zoals 400 andere scholen in ons land, kregen we geen enkel boek geleverd.  Dit is natuurlijk een ramp.  De firma 

waarmee een overkoepelende raamovereenkomst gesloten werd, kan de grote vraag niet aan.  Toen we vorige 

week deze berichtgeving kregen, hebben we het nodige gedaan om de start toch redelijk te kunnen laten verlopen 

en de kinderen de nodige materialen te kunnen bezorgen.  Zo zal er voor enkele boeken gedurende de eerste 

maand met een kopie gewerkt worden.  De drukkerij is hier volop aan bezig.  Bij enkele uitgeverijen hebben we de 

kans gehad om rechtstreeks te bestellen en zullen onze kinderen alsnog een boek hebben.  We hopen samen met 

jullie dat we zo snel mogelijk de boeken mogen ontvangen.   

Voor taal starten we dit schooljaar met een nieuwe handleiding vanaf het tweede leerjaar.  Dus nieuwe boeken die 

we pas verwachten op dinsdag 31 augustus (rechtstreeks via de uitgeverij).  Kameleon, de vorige methode was 

sterk verouderd.  Sinds twee jaar zijn we reeds verschillende methodes aan het vergelijken en ‘WAJO’ werd door 

ons team gekozen.  Deze methode heeft een sterk, gevarieerd aanbod.  We zijn blij dat we hier niet met een kopie 

moeten werken. 

   

Extra speelruimte 

Tijdens de vakantie is er hard gewerkt in de tuin (achter het schoolgebouw van de lagere school).  Er is een 

omheining geplaatst, van maar liefst 96 meter lang!  De verwilderde planten en onkruid hebben plaats moeten 

ruimen voor een mooi grasveld.  Nu kan deze oppervlakte gebruikt worden als speelterrein en kunnen de kinderen 

rond de school lopen.  We moeten echter nog een tweetal weken wachten vooraleer de kinderen het gras mogen 

betreden, omdat de grasmatten nog te recent zijn geplaatst.  De bedoeling is om deze ruimte doorheen de 

komende periode/jaren stapsgewijs in te richten tot extra speelplaats/speelruimte.  Op dit moment kan het al 

gebruikt worden als ‘chillruimte’.  We maken hier samen met de kinderen de nodige afspraken rond. 

 

  



Slaapklasje 

Vanaf 1 september richten we een slaapklasje in, waarbij de nieuwe instappertjes de kans krijgen om ’s middags 

wat te rusten.  De juffen zullen telkens beslissen, in samenspraak met de ouders, welke kinderen hier nood aan 

hebben, zodat het niet te druk bevolkt wordt en dat er effectief kan ‘gerust’ worden.  De bedjes worden in de rode 

klas geplaatst en juf Katrien (een middagtoezichter) zal dit in goede banen leiden en begeleiden. 

 

Middagtoezicht 

We zijn blij dat we terug op juf Monique, juf Kristine en juf Christel kunnen rekenen voor het middagtoezicht bij de 

kleuters.  Voor het middagtoezicht bij de lagere school kunnen we nog rekenen op juf Mireille en juf Kelly.  Juf Kelly 

werd in de vakantie geopereerd, waardoor zij tijdens de eerste maanden vervangen zal moeten worden.  Er zal ook 

telkens één leerkracht aanwezig zijn op de speelplaats. 

We zijn steeds op zoek naar mensen die zich willen engageren om tussen 12 uur en 13.05  uur middagtoezicht te 

doen.  De grootste nood ligt op dinsdag en vrijdag.  Indien je je hier graag voor engageert of iemand kent, of 

eventueel op de ‘reservelijst’ laat zetten wanneer er een toezichter afwezig is, geef dan zeker een seintje aan 

directeur Veerle (directie@basisschool-elversele.be).  We ontvangen jullie met open armen       

 

Eerste schooldagen  

De kleutertjes van de gele (K2) en groene (K3) klas worden rechtstreeks in de klas verwacht.  Mama en papa nemen 

afscheid aan de poort.  Hun juffen verwelkomen hen met open armen in de klas.  De kindjes van de rode en blauwe 

klas (K1A + K1B) mogen tijdens de eerste (halve) week hun kapoen tot aan de klasdeur brengen en daar afscheid 

nemen.  Een mondmasker blijft hierbij wel verplicht voor mama’s en papa’s.  Vanaf de tweede week nemen de 

ouders afscheid aan de grote poort, zoals de andere kinderen van de school.   

De ouders van de lagere school kunnen afscheid nemen aan de poort van hun rakkers.  We verwelkomen onze 

kinderen van de lagere school kort op de speelplaats, waarna de juffen en meesters het schooljaar met hun nieuwe 

kinderen in hun eigen klaslokaal zullen openen.  In de loop van de eerste week ontdekken we samen het 

jaarthema… spannend!   

We delen deze foto’s graag met jullie op de website (www.basisschool-elversele.be)  en kondigen dit aan via 

Gimme. 

 

Poppecafé op 18 september 

We missen al bijna twee jaar de fysieke contacten.  Ook nu durven we het eetfestijn nog niet in zijn oorspronkelijke 

vorm te organiseren.  Toch willen we onze ouders de kans geven om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten!  

Daarom organiseren we op 18 september een gezellig Poppecafé op onze speelplaats tussen 18u en 22u.  Jullie 

kunnen een drankje en een klein (aperitief)hapje kopen, aan democratische prijzen.  Dit alles zal buiten gebeuren, 

dus een regenjas/warme trui is aan te raden.  Mondmasker is verplicht tijdens het rond lopen, net zoals in de 

horeca.  Een flyer volgt! 😉 

 

Nieuws uit de Woonboot 

Donderdag 9 september is er GEEN naschoolse opvang in de Woonboot, wel voorschoolse opvang!! 
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Ouderraad 

De ouderraad is steeds op zoek naar helpende handen en ‘nieuw’ bloed.   

Interesse?   

Stuur zeker een mailtje naar ouderraad@basisschool-elversele.be 

 

Gimme 

Ben je nog niet aangemeld op gimme?  Doe dit dan zeker?  Alle 

schoolcommunicatie verloopt via deze weg.  Ondervind je problemen bij het 

inloggen, neem dan zeker contact op met meester Pascal, hij helpt jullie 

graag (pascal.dedycker@basisschool-elversele.be). 

 

Wist je trouwens dat Gimme heel makkelijk te gebruiken is via hun app op jouw smartphone?  De juiste links 

hiervoor vind je op volgende website https://www.ouders.gimme.eu/   Zorg wel dat u met hetzelfde mailadres 

aanmeldt, zoals aan de school opgegeven. 

 

Eerste communie 

Ondertussen hebben de kinderen die  in L3 starten eind juni (eindelijk) hun Eerste Communie kunnen doen. Op 25 

september is het de beurt aan de kinderen van L2.  Oef, na lang wachten en uitstellen, zullen onze kinderen dan 

toch hun groot feest hebben kunnen vieren.   

De ouderraad en de school willen ook deze speciale gebeurtenis niet zomaar laten passeren, daarom organiseren 

we op zondag 10 oktober om 11 uur een brunch voor de leerlingen van L2 en L3.  Een uitnodiging volgt! 

 

Verlofdagen schooljaar 2021 – 2022 

Facultatieve verlofdagen 12 november 2021  2 mei 2022 

 

Pedagogische studiedagen 4 oktober 2021   10 november 2021  16 februari 2022 

 

Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie: 1/11/2021 tot 7/11/2021   Wapenstilstand: 11/11/2021 

24/12/2021 halve schooldag     Kerstvakantie: 27/12/2021 tot 9/1/2022 

Krokusvakantie: 28/2/2022 tot 6/3/2022   Paasvakantie: 4/4/2022 tot 18/4/2022 

OLH Hemelvaart: 26/5/2022 + brugdag: 27/5/2022  Pinkstermaandag: 6/6/2022 

30/6/2022 halve schooldag      Zomervakantie: vanaf 1/7/2022 
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Schoolteam (wijzigingen t.o.v. juni vetgedrukt) 

Kleuterschool: 

K1A (rode klas) Juf Sabrina (maandag-woensdag-donderdag-vrijdag) 
Juf Chris (enkel op dinsdag) 
 

K1B (blauwe klas) Juf Greet (dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag) 
Juf Chris (enkel op maandag) 
 

K2 (gele klas) Juf Kim (maandag-dinsdag- tweewekelijks woensdag) 
Juf Stéphanie Cools (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag) 
 

K3 (groene klas) Juf Stéphanie Cools (maandag-dinsdag-tweewekelijks woensdag) 
Juf Sabine (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag) 
 

Beweging  Meester Jonas (alle kleuterklassen!) 
 

Zorg kleuters Juf Marianne en juf Chris 
 

Lagere school: 

L1A Juf Naomi  
(juf Christel Smet zal langere tijd afwezig zijn wegens ziekte) 
 

L1B Juf Christel Stuer 
 

L2 
 

Meester Michaël 

L3 
 

Juf Stephanie 
Juf Nele (enkel op woensdag) 
 

L4 Juf Ruth 
 

L5 Juf Valerie 
Ondersteuning (grote klasgroep): juf Nele 
 

L6 Juf Hilde 
 

Godsdienst L1 – L2 – L3 Juf Marianne 
 

Beweging Meester Jonas 
 

Zorg lagere school 
 

Juf Eva, meester Pascal 

Zorgcoördinator, mediacoördinator, 
beleidscoördinator 

Meester Pascal 
 

Directie Veerle Van Bogaert 
 

 

Tot de volgende Poppenieuws! 

directeur Veerle 


