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Die ‘lange’ zomervakantie staat weer voor de deur. Hopelijk wordt het een mooie en zonnige vakantie met 

vele leuke activiteiten en deugddoende momenten. Maar hopelijk ook met tijd om te genieten, met tijd om 

‘niets’ te kunnen doen, met tijd om tot rust te kunnen komen. Want dat is iets wat iedereen die verbonden 

is met de school toch wel verdiend heeft. Na tien maanden inspanning om te komen waar men nu staat. Zowel 

de kinderen, als hun leerkrachten, en alle andere medewerkers van de school, hebben (hopelijk) het beste 

van zichzelf gegeven. Ik zag alvast veel gedreven mensen. 

Meteen wil ik hier ook de leerkrachten, kinderverzorgster, administratief 

medewerker, ICT-coördinator, preventie-adviseur, poetsvrouwen, 

oudercomité, schoolraad,  middagtoezichters, opvangverantwoordelijken, 

CLB-medewerkers, schoolbestuur, zorgbegeleiders en -ondersteuners, 

leerlingenraden, stagiairs, zwemmoeders en -vaders, knutsel(groot)ouders, 

vervoer(groot)ouders, sponsors, helpende handen, ouders en zoveel 

anderen … danken voor hun inzet, hun bekommernis, hun meehelpen bouwen, 

hun SAMEN school maken. Het doet goed te mogen ervaren dat VBS 

Ertvelde kan en mag rekenen op zoveel gemotiveerde mensen!  

Mag ik ieder van jullie een zonnige en fijne vakantie toewensen? 

Dankjewel voor het vertrouwen in onze school, een-school-op-weg-met-kinderen … 

Zonnige groeten, 

Geert De Kezel, directeur 

 

Afscheid: 
Het einde van het schooljaar gaat ook gepaard met afscheid. Enkele juffen zullen er volgend schooljaar niet 

meer bij zijn : 

- juf Ilona, sinds vele jaren een vaste waarde in het eerste leerjaar. Ze leerde vele kinderen lezen, 

rekenen, schrijven, … Ze vormde met meester Frédéric een hecht team, die de kinderen een stevige 

basis gaf voor hun verdere schoolloopbaan. Bijna alle kinderen van de lagere school zullen haar ook 

herinneren als de juf met wie ze ook op zeeklas gingen en daar met beide klassen enkele fantastische 

dagen beleefden aan zee. Ikzelf zal mij juf Ilona herinneren als een warme, eerlijke en oprechte 

collega die haar kinderen door en door kende, en die ze op haar eigen wijze met de grootste 

(be)zorg(dheid) omringde. Juf Ilona wil nu graag een nieuwe uitdaging aangaan in een nieuwe, 

groeiende school in Gent met een bijzonder concept voor leerlingen die aangepast onderwijs kunnen 

gebruiken. 

- juf Femke, die het grootste deel van het schooljaar halftijds in het derde leerjaar samenwerkte 

met juf Nele, maar ook in het tweede leerjaar aanvulde bij juf Ann en kinderen in verschillende 

klassen begeleidde met extra zorg. 

- juf Delphine, die zowel binnen onze school, als binnen andere scholen van onze scholengemeenschap 

instond voor allerlei vervangingen vanuit het lerarenplatform.  

Aan allen een welgemeende MERCI !! We hopen jullie volgend schooljaar of in de toekomst nog wel eens 

terug te zien… 

 



Welkom: 
- Juf Lien, in het eerste leerjaar. 

- Juf Bettina in het vijfde leerjaar en in de zorg (vooral 3de leerjaar). 

 

En nu… op eigen vleugels…: 
Onze zesdeklassers schooljaar 2018-2019:  

 

 

Guust, Linde, Amélie, Wout, Tygo, Ybe, Femke, Gytana, Lore, Myrthe, Fleur, Levi, Imane, Chiasa, Lode, 

Emma, Edanur, Flor, Berre, Sara, Tara, Joran, Roos, Erlend, Marie-Julie, Milan, Namarq, Lena, Febe, Xenia. 

Ook Saad , Muhammedeser en Maxime uit lagere klassen zetten de grote stap naar een nieuwe school. 

Het ga jullie allen goed ! 
 

Data openlucht- en zeeklassen 2019-2020:  
14  18 oktober 2019: openluchtklassen voor het 6de  

9  12 juni 2020: zeeklassen voor het 1ste 

 

Wijziging voor- en naschoolse opvang: 
Onze school heeft voor de voor- en naschoolse opvang, volgens het gemiddelde aantal kinderen die in de 

opvang blijven, slechts recht op 3 begeleider  vanuit de gemeente. Daarom zal de opvang vanaf 1 september 

2019 in de Lindenlaan gecentraliseerd worden. Dit heeft dan ook als voordeel dat jullie kinderen ’s morgens 

kunnen gebracht worden naar, en ’s avonds kunnen afgehaald worden op één locatie. Tevens zijn het de 

oudste kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar die de verplaatsing zullen maken van en naar de Lindenlaan. 

Juf Sabine, juf Corine en juf Christelle blijven onze vaste toezichters. We nemen met veel spijt afscheid 

van juf Nele. De uren van de opvang blijven ongewijzigd : ’s morgens vanaf 7 uur en ’s avonds tot 18 uur. Ook 

zoals vroeger kunnen de kinderen op de speelplaats (onder toezicht van een leerkracht) vanaf 8 uur terecht. 

 

Extra bericht voor de ouders van Tervenen: 
Komt je kind volgend schooljaar naar de Lindenlaan? Wens je gebruik te maken van de opvang? Je vult 

hiervoor een aanmeldingsfiche in bij de Dienst Buitenschoolse Kinderopvang. Deze fiche vind je op   

www.evergem.be/buitenschoolse_kinderopvang   

 



Schoolbankjes te koop: 
In het zesde leerjaar komen nieuwe schoolbanken. De oude worden verkocht tegen een spotprijs van 5 euro 

per bankje (stoel inbegrepen). Er zijn ook  nog enkele dubbele banken aan de prijs van 10 euro. Tijdens de 

eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus kan je hiervoor in de Eeklostraat terecht. 

 

Fluo-hesjes: 
Vooreerst een dankjewel aan alle ouders die hun kind(eren) stimuleren om met het fluohesje  

aan naar school te komen. ‘Gezien worden’ … o zo belangrijk! 

Dankjewel ook aan de leden van het oudercomité die de kinderen aanmoedigden om het 

fluohesje te dragen. 

Wij rekenen erop dat alle kinderen vanaf het 2de leerjaar op 1 september opnieuw naar school 

komen MET het fluo-hesje aan. 

De kinderen van het 1ste leerjaar zullen er één als welkomstgeschenk ontvangen! 

Zien we bij onze kleuters de fluo-sleutelhangers aan het boekentasje hangen? 

 

Inschrijvingen 
Tot en met 5 juli en vanaf 19 augustus kan je telefonisch (09 344 91 41) een afspraak maken om kennis te 

maken met de school en/of in te schrijven! Tijdens deze drie weken is de directeur of de administratief 

medewerker tussen 9 en 12 uur aanwezig in de Eeklostraat. 

 

 

WARM AANBEVOLEN!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
in onze school in de Lindenlaan 

op vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 juli 2019! 

zie www.zomerfeestertvelde.be 

 

Digitale borden: 
In 2017-2018 is er gestart met het vervangen van krijtborden door digitale borden in het 1ste 

leerjaar, het 4de leerjaar, in 6A en 6B. Vorige zomervakantie werden er nog 5 bij geplaatst : in 

1B, in het 2de leerjaar, in 4B en in 5A en 5B. De laatste borden worden deze zomer geplaatst in 

2A, 3A en 3B. Het plaatsen van deze digitale borden wordt mede mogelijk gemaakt door de steun 

die we krijgen van de organisatoren van het Zomerfeest : een deel van de opbrengst wordt aan 

de school geschonken… 

Bijzondere dank hiervoor vanwege alle kinderen en hun leerkrachten! 

http://www.zomerfeestertvelde.be/


Klasindeling schooljaar 2019-2020:  
Op basis van het leerlingenaantal op 1 februari 2019 kreeg onze school van het 

ministerie, een pakket met uren lestijden die we kunnen inrichten vanaf 1 

september. Het gepuzzel kon starten. Soms kan je kiezen tussen goed en 

beter. Soms gaat het tussen goed en minder goed. Steeds wordt er zwaar 

gewikt en gewogen. Altijd halen we het onderste en het beste uit de kan, 

waarbij we onze kinderen voor ogen houden. Voorlopig resultaat: 

 

Onze peuterkijkdagen 2019-2020 : 
zaterdag 28 september 2019  

maandag 9 december 2019 

zaterdag 21 maart 2020 

maandag 11 mei 2020 

basisschool 

zorgcoördinator kleuters juf Dominique (donderdag) 

zorgcoördinator lagere juf Linda (dinsdag en donderdag) 

ICT-coördinator dhr. Géry 

preventie-adviseur dhr. Jan 

beleidsondersteuning juf Isabelle 

 

Kleuters: 

bewegingsopvoeding meester Joost en juf Patricia 

zorg juf Sarah 

Lindenlaan:  

K1A juf Jana (juf Tessa in sept. en okt.) en juf Sarah 

K1B juf Evelyne 

K2A juf Myriam V. 

K3A juf Griet 

K3B juf Myriam B.en juf Sarah 

kinderverzorgster juf Caroline 

Tervenen: 

KT juf Tania 

 

Lagere: 

bewegingsopvoeding meester Joost en juf Patricia 

zorg juf Bettina 

Lindenlaan: 

L1A meester Frédéric 

L1B juf  Lien 

L2A juf Ann en juf Nele 

L2B juf  Stefanie en juf Nele 

L3B juf Karen en juf Nele 

Eeklostraat: 

L4A juf Debby 

L4B juf Imke 

L5A juf Katrien en juf Bettina  

L5B juf Sandra 

L6A juf Ellen 

L6B juf Kathy 



Schoolmateriaal:  
- alle kinderen van de lagere school krijgen op 1 september een blauwe balpen en 

de nodige  schriften en werkboeken (ieder schooljaar)  

- in iedere klas kunnen de kinderen een lijmstick, schaar, kleurpotloden en stiften 

van de school gebruiken 

- alle kinderen van het eerste leerjaar ontvangen ook op 1 september een ringmap, 

een vulpen, een potlood, een meetlat en een gom (dit is  - éénmalig – een 

basispakket dat we de kinderen bezorgen) 

- vanaf het 2de leerjaar worden ringmappen, vul- en balpennen, meetlatten, 

gommen en geodriehoeken ter beschikking gesteld 

- vanaf het 3de leerjaar zijn er ook markeerstiften 

- vanaf het 4de leerjaar zijn er voldoende zakrekenmachines en passers in de klas 

Kinderen die zelf over het nodige materiaal beschikken mogen dit meebrengen naar school en in de klas 

gebruiken. 

Bewegingsmateriaal, allerlei handboeken, atlassen, woordenboeken, … zijn in voldoende mate aanwezig! 

Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van het 1ste leerjaar hun basispakket mee naar huis … 

hopelijk zien we dit in het nieuwe schooljaar terug! 

 

Vakantiedagen 2019-2020: 
(eerste schooldag : maandag 2 september 2019) 

herfstvakantie 26 oktober → 3 november 2019 

Wapenstilstand maandag 11 november 2019 

pedagogische studiedag dinsdag 12 november 2019 

pedagogische studiedag maandag 9 december 2019 

kerstvakantie 21 december 2019 → 5 januari 2020 

pedagogische studiedag woensdag 18 februari 2020 

krokusvakantie 22 februari → 1 maart 2020 

paasvakantie 4 april → 19 april 2020 

Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei 2020 

lokale vrije dag maandag 4 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

lokale vrije dag maandag 25 mei 2020 

Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020 

zomervakantie woensdag 1 juli 2020 – vanaf ‘s middags    

LET OP : dinsdag 24 september 2019 (Jaarmarkt Ertvelde) is een gewone schooldag !! 
 

Data ouderavonden 2018-2019: 
 

klas dag uur plaats 

4de - 5de - 6de leerjaar maandag 2 september 2019 19.30 uur Eeklostraat 

1ste - 2de - 3de leerjaar      dinsdag 3 september 2019 19.30 uur Lindenlaan 

kleuters Lindenlaan 

kleuters Tervenen 

donderdag 5 september 2019 19.30 uur Lindenlaan 

Tervenen 

 

 

Opendeurdag:  
We nodigen jullie allemaal van harte uit op onze OPENDEURDAG op 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS tussen 17 en 19 uur! 

 

Op de laatste schooldag kregen alle kinderen een uitnodiging mee 

waarop vermeld staat bij welke juf of meester je verwacht wordt!  


