Beste ouders,
De ‘warme’ zomervakantie zit er weeral op. Hopelijk hebben jullie samen met jullie kinderen kunnen
genieten van de zon en van elkaar. Onze batterijen zijn alvast opgeladen om er samen een spetterend
schooljaar van te maken. Blij dat we jullie (alweer) mogen verwelkomen in onze school en dat jullie
jullie vertrouwen schenken aan ons.

Maandkalender
Hieronder vinden jullie alvast de kalender voor de maand september. De kalender is ook steeds terug
te vinden op de schoolwebsite en op Gimme.
1 sept
4 sept
5 sept
6 sept
8 sept
13 sept
14 sept
16 sept
20 sept
23 sept
25 sept
27 sept
28 sept
29 sept
30 sept

Start schooljaar
Elverseelse feesten (zaal Fortune)
Start jaarthema
Info-avond kleuters (19u30)
Info-avond lagere school (19u30)
Ouderraad (20u00)
Schoolfotograaf
Zwemmen L5-6
Oriëntatieloop L5-6
Zoobiedoe rode klas
Zwemmen L2-4
Eetfestijn
Vriendjesdag K2-3
Geen school (pedagogische studiedag)
Eucharistieviering lagere school (9u00)
Zoobiedoe blauwe klas
Zwemmen L2-4

Belangrijke data schooljaar 2022 - 2023
Zetten jullie de data op de volgende pagina al in jullie agenda? Ze zijn ook steeds te raadplegen op de
website en Gimme.
Let op: het schoolfeest valt volgend schooljaar op een woensdag (net voor het Hemelvaartsweekend)!
Facultatieve verlofdagen
• 17 maart 2023
• 5 juni 2023
Pedagogische studiedagen
• 28 september 2022
• 9 december 2022
• 6 februari 2023
Vakanties en vrije dagen
• 31/10/2022 tot 6/11/2022: herfstvakantie
• 11/11/2022: Wapenstilstand
• 26/12/2022 tot 8/1/2023: kerstvakantie
• 20/2/2023 tot 26/2/2023: krokusvakantie
• 3/4/2023 tot 16/4/2023: paasvakantie
• 1/5/2023: Dag van de arbeid
• 18/5/2023 + 19/5/2023: OLH Hemelvaart: + brugdag
• 29/5/2023: pinkstermaandag:
• 30/6/2023: halve schooldag
• vanaf 1/7/2023: zomervakantie
Infoavonden
• Dinsdag 6 september 2023 : infoavond kleuterschool (19u30)
• Donderdag 8 september 2023: infoavond lagere school (19u30)
Eetfestijn : 25 september 2022
Grootouderfeest
• Dinsdag 25 oktober 2022: K1A en K2
• Donderdag 27 oktober 2022: K1B en K3
Schoolfeest: Woensdag 17 mei 2023
Plechtige communie: 22 april 2023
Eerste communie: 6 mei 2023

Gimme
Vanaf nu zal de agenda van de website automatisch gelinkt staan aan de agenda op Gimme. Dit heeft
als enig nadeel dat je, als ouder, elke avond de melding krijgt van de activiteiten van alle klassen. Deze
melding zal wel telkens in één mail verstuurd worden voor alle klassen samen, dus we hopen dat jullie
hier niet teveel hinder van zullen ondervinden. Zo zijn jullie natuurlijk wel op de hoogte van de
gebeurtenissen in de school .

Alle briefwisseling zal via Gimme verschijnen, zodat jullie de info steeds terug kunnen vinden. Indien er
een brief is met een invulstrookje zal deze steeds op papier worden mee gegeven.
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).

Enkele afspraken op een rij
Goede afspraken maken goede vrienden, vandaar dat het erg belangrijk is om deze afspraken nog eens
goed door te nemen én deze correct op te volgen. Waarvoor dank!
•

Traktaties verjaardagen
We merkten de laatste maanden van het vorige schooljaar dat de traktaties voor verjaardagen wat
uit de hand liepen. Het werd steeds meer en meer. Dit is niet de bedoeling. Daarom nog even de
afspraak hierover opfrissen. Bij een verjaardag mag uw kind in de klas trakteren met een stukje
cake of een stuk fruit. Hou de cake ook sober! We maakten de afspraak met het team dat we de
traktaties die niet binnen deze afspraak vallen, terug zullen mee geven. Dit zou dus erg jammer zijn.

•

Afhalen kinderen
Wanneer jullie jullie zoon/dochter ophalen van de school om 15.25 uur, willen we vragen om de
kinderen niet in de speeltuin te laten spelen. Het is niet overzichtelijk voor onze leerkrachten om
te zien welke kinderen werden afgehaald door ouders, en welke leerlingen op eigen houtje aan het
spelen zijn.

•

Parking
Onze parking blijft vaak een gevaarlijk punt. Toch hopen we op jullie te kunnen rekenen om zich
aan de afspraken te houden, zodat we ze niet hoeven te sluiten.
De eerste 2 rijen zijn voorzien voor personeel. Ouders en grootouders mogen niet verder rijden dan
de eerste rij, want dit is erg gevaarlijk wanneer kinderen hun fiets/step in de fietsenstalling willen
zetten.
Wanneer je de parking gebruikt na schooltijd moet je wachten om van de parking te rijden tot
wanneer alle kinderen én ouders weg zijn. Dit kan zeker een kwartiertje duren. Geen tijd? Parkeer
uw wagen dan elders. Je kan gebruik maken van de parking aan het rond punt, de parking aan
Opsomer en in de Priesterage.
Ook de enkele plaatsen bij de buren (privéterrein!) worden vaak gebruikt door (groot)ouders.
Wanneer achterwaarts wordt weggereden is het een hele gevaarlijke situatie voor de voetgangers
en fietsers!
Mag ik jullie vragen om deze regels te respecteren, dit voor de veiligheid van alle kinderen! Graag
ook familieleden die de kinderen komen halen inlichten over deze regels.

•

Rijen
Er worden 2 rijen voorzien voor de kinderen van de lagere school: een fietsenrij en een
voetgangers/steprij. De fietsenrij wordt begeleid tot aan het rond punt. De voetgangers - en steprij
wordt begeleid tot over het rond punt.

Turnkledij
Na de lancering van ons nieuwe schoollogo begin 2022, wordt ook de turnkledij aangepast. We voorzien
nieuwe T - shirts (definitieve prijs nog onbekend), maar geven ook direct mee dat aankoop van een Tshirt met nieuw logo niet verplicht is! Leerlingen die reeds een ouder T-shirt hebben, mogen dit blijven
gebruiken, zolang het past. Begin dit schooljaar wordt een brief meegegeven om een nieuwe T-shirt
eventueel te bestellen.
Wanneer een leerling een nieuw T-shirt nodig heeft (nieuwe maat of nieuwe leerling of leerling uit L1),
kan er een T-shirt uit de nieuwe collectie besteld worden. Stelselmatig zullen de oude T-shirts dan
verdwijnen op school, maar we willen jullie vooral niet op extra kosten jagen.
Wat wel voor iedereen al kan/mag, is het
voorzien van een eigen sportshort. De groene
shortjes uit het verleden mogen verdwijnen, en
vervangen

worden

door

een

zwart

exemplaar. Dit mag u zelf aankopen in een
winkel naar keuze. We zagen in reclamefolders
dat deze de komende periode afgeprijsd zijn...
Twee voorwaarden voor de sportshort:
•

Kleur: zwart

•

Lengte: maximaal tot boven de knieën

Overlijdens
In de vakantie hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van enkele familieleden van
kinderen, een oud – collega en een oud - leerling van de school.
• Moeke van Nienke (L6) en Mattijs (K3) overleed in juli.
• Ook de papa van meester Ken (vorig schooljaar assistent van Lennert) overleed tijdens de vakantie.
• Oud-leerling Kenneth De Vos is véél te vroeg heen gegaan.
We wensen alle families veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.

Verandering personeel
In juni kregen jullie via Poppenieuws de personeelsformatie voor het komend schooljaar. Er is een kleine
wijziging: Juf Stéphanie Cools (kleuterschool) is zwanger en zal vervangen worden door juf Robine. Juf
Kim zal 4/5 werken, in plaats van halftijds. De betrokken klassen werden hier reeds over ingelicht.
Proficiat juf Stéphanie!
Meester Dirk zal niet opnieuw starten als toezichter op onze school. We danken hem voor zijn hulp en
medewerking het voorbije jaar. Mocht iemand kandidaat zijn om toezicht te doen op onze school, mag
die zich steeds melden bij directeur Veerle.

Schoolrekeningen
Omdat heel wat rekeningen verloren gingen in de boekentassen van de kinderen, schakelen we dit
schooljaar over op de digitale manier. De rekeningen zullen per mail verzonden worden. Het systeem
gebruikt hiervoor de mailadressen die jullie hebben opgegeven bij de inschrijving. Het is dus belangrijk
om zeker nog eens goed na te kijken op het blad, dat jullie in het begin van het jaar zullen mee krijgen,
of alle gegevens nog kloppen. Indien jullie fouten opmerken bij het verzenden van de rekeningen,
gelieve het secretariaat dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

Nieuwe leerlingen
Ook dit schooljaar mogen we weer heel wat nieuwe kinderen verwelkomen in onze school. Van harte
welkom allemaal. Hopelijk voelen jullie jullie vlug thuis in onze Priester Poppefamilie !
• Rode klas: Chams, Joanne en Fiona
• Blauwe klas: Ayla, Gust en Kobe
• Gele klas: Fatima en Lars
• Groene klas: Emiel en Wout
• L4: Noor
• L5: Lucie en Emilie

Jaarthema
Wat ons jaarthema zal inhouden dit jaar is nog een beetje een verrassing. De kinderen die goed opletten
op de eerste schooldag zullen al enkele aanwijzingen vinden. Op 5 september maken we het jaarthema
bekend voor iedereen tijdens de schooldag. De eerste schooldag is immers al spannend genoeg .

Projecten tijdens de zomervakantie
Tijdens de vakantie is er niet stilgezeten. Tijdens de verschillende klusdagen hebben de leerkrachten
allerlei zaken op orde gesteld. Maar ook enkele vakmannen werkten een aantal projecten af. Hieronder
een opsomming van de grootste projecten.
•

•

•
•

•

De tuintjes van de kleuterklassen, de tuin, parking,
speeltuin,…werden alweer netjes onderhouden door Tuinen
Sebastiaan De Kerf (papa Odil en Rosalie).
In de gang werden twee kasten geplaatst door Joeri Heyndrickx
(Jokat), papa van Jitske en Nienke. Kom zeker eens een kijkje
nemen. Deze extra opbergruimte is meer dan welkom. Maar ook
deze extra werkruimte!
De kleuterschool werd aan de buitenkant herschilderd, alsook de
muren in de gang.
Voor de lessen van techniek werden werktafels gemaakt met de
oorspronkelijke tafels van de refter. Ook werkbakken met de
nodige materialen zijn onderweg.
In de tuin van de lagere school werd de strook met gras opnieuw
ingezaaid en ook het andere gras werd aangepakt.

Op de planning voor komend jaar/jaren staat nog steeds de luifel in de kleuterschool. Ondertussen
werd de bouwvergunning opgehangen (februari) en zijn de plannen van de architect binnengebracht bij
AGION. Nu blijven hopen dat de machine verder blijft draaien en de luifel er vlug mag komen. Dit
hebben we jammer genoeg zelf niet meer in de hand…
Er zullen doorheen het jaar ook boekentassenrekken gemaakt worden en ook het klaslokaal van L6 zal
geschilderd worden, omdat de leerlingen van L6 dit schooljaar in de refter zitten.

Ouderraad
Onze ouderraad heeft een nieuw bestuur sinds juni. Zij stelden
zich voor tijdens het open klasmoment. Ze zullen ook steeds de
verslagen van de vergaderingen delen via Gimme.
Op 1
september nodigen zij jullie graag uit voor een kopje koffie om half
9 op de speelplaats. Op die manier kunnen jullie kennis maken
met de andere ouders van de klas.

Trooper
Wisten jullie dat onze school al twee jaar werkt met Trooper? Elke online aankoop kan via Trooper
aangekocht worden en een deel van de opbrengst gaat naar de school. Het kost u niks extra, maar de
school krijgt wel een centje. Deze opbrengsten worden steeds gebruikt voor de aankoop van nieuwe
boeken.
Een bestelling via Coolblue, Bol.com, Booking.com,… en nog veel meer. Log in via Trooper en je steunt
de school zonder het uzelf een cent kost. Leuk toch!
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/priesterpoppe

Bebat
Ook oude batterijen worden nog steeds opgehaald in de school. Oude batterijen thuis? Breng ze mee
naar school en drop ze in de voorziene tonnen op de speelplaats. Met deze opbrengst koopt de school
soms nieuwe ballen aan.

Féria Elversele
In september staan er al 2 feestelijkheden op het programma.
Zo voorziet de school verschillende standjes op zondag 4 september tijdens de Elverseelse feesten (Féria
Elversele). Wij zullen in zaal De Fortune staan, alsook in de tuin. We bieden verschillende zaken aan:
-

Grime
Workshop techniek (pennendoos uit hout)
Drankverkoop
Snoepkraam
Hamburgers
Springkasteel
Verkiezing jeugdbelleman Priester Poppeschool

Komen jullie ook eens langs tussen 10 en 17 uur? Graag tot dan.
Meer info over alle activiteiten vinden jullie terug via https://elverseleinbeweging.be/

Eetfestijn
Op zondag 25 september gaat ons eetfestijn terug door. Een moment om gezellig samen te tafelen en
bij te praten. De uitnodiging wordt verstuurd via Gimme. Inschrijven is de boodschap!
We bieden de mogelijkheid om op school te eten. Maar ook mensen die liever hun schotel thuis
consumeren, zullen dit kunnen bestellen.
Alvast bedankt om onze school te steunen en hierbij onze vele projecten die op de planning staan (zie
hierboven) financieel te helpen dragen.

Wij kijken er alvast naar uit om al onze kleuters, leerlingen en ouders opnieuw te ontmoeten!

Graag tot 1 september,
Directeur Veerle en het schoolteam

