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Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                             

                                            vakantie 

                                                     2015-2016 

 
 

 
 

 

Beste ouders en kinderen       
 

Het voorbije schooljaar hadden we een mooi jaarthema voorzien: “Ik schitter!”. Het 

beginwoordje in de eerste Okidoki eindigde met: “Hopelijk kan dit alles, samen met de 

enthousiaste inzet van het schoolteam, ertoe bijdragen dat kinderen kunnen schitteren op onze 

school!” 
 

Wat betreft “TOPspel” en “Een gat in de haag”, werden de hooggespannen verwachtingen 

absoluut ingelost. Met volle overtuiging zetten we dit verhaal volgend schooljaar verder. 
 

Wat we niet wisten, is het feit dat “Ik schitter!” een ruimere betekenis zou krijgen. Ruimer dan 

dat we bedoeld hadden. 
 

Op 18 december bleef de wereld stil staan. Op vreselijke, abrupte wijze werd Anouk ons 

ontnomen. Velen gaven als beeld van hun troost: “Je zal verder blijven schitteren als een 

sterretje!” Ook voor klasleerkrachten werd een niet te onderschatten taak weggelegd: “Hoe 

kunnen we haar, haar klasgenoten en haar vriendjes toch nog laten schitteren dit schooljaar?” 
 

Vooral in de Lindenlaan kregen we te maken met een aantal kinderen met ernstige gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen. En … ja toch? VBS Ertvelde is „een-school-op-weg-met-kinderen‟. Het 

werd een echte uitdaging om ook deze kinderen en hun klasgenoten te laten schitteren. Hierbij 

kwamen de tips en de goede raad van een competentiebegeleider zeker van pas. Hij zal zelfs, op 

de personeelsvergadering in september, zijn expertise delen met alle leerkrachten van onze 

school.  
 

Het schooljaar 2015-2016 zal in ons geheugen gegrift blijven als een jaar van uitersten.  
 

Dankzij leerkrachten, kinderverzorgster, zorgbegeleiders, leerlingenraden, 

ICT-coördinator, bediende, poetsvrouwen, middagtoezichtsters, 

opvangverantwoordelijken, preventie-adviseur, stagiairs, CLB, schoolbestuur, 

zwemmoeders en -vaders, knutsel(groot)ouders, vervoer(groot)ouders, 

oudercomité, schoolraad,  sponsors, helpende handen, ouders en zovele 

anderen … zijn we uiteindelijk aan de eindmeet gekomen. Het is steeds 

deugddoend te weten dat de school kan en mag rekenen op zoveel 

gemotiveerde en schitterende mensen!  
 

De vele nieuwsberichten en de massa‟s foto‟s op onze website (www.vbsertvelde.be) zijn hiervan 

zeker bewijzen! 

Mogen wij toch ieder van jullie,  een „schitterende‟ (elk op zijn manier) vakantie toewensen? 

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

Met dankbare groeten, 

Linda De Buck, directeur 

 

Geboorte: 

Jelle, broer van Brent De Baets (Tervenen) 

Van harte gefeliciteerd! 

http://www.vbsertvelde.be/


2 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

 
 

Overlijdens: 

André De Witte, opa van Loïcq en Ghyllian De Witte (Tervenen) 

Dirk De Roo, grootvader van Max (1-2KO) en Mon (1KOa) De Maeyer 

René Lambert, schoonvader van mevr. Linda De Buck (directeur) 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.  
 

Afscheid: 

- Na 16 jaar poetsen in de Lindenlaan gaat mevr Mia De La Rivière, vanaf 1 september, 

een nieuwe uitdaging aan. Zij start met een B & B in Oosteeklo. Wij wensen haar alle 

succes toe in haar nieuw verblijf! 

- De tijdelijke opdracht van juffr. Bianca in het 2de leerjaar loopt ten einde. Zij gaat 

op zoek naar nieuwe horizonten … Wij duimen! 
 

Welgekomen: 

- Mevrouw Annie Wolters neemt de taak van mevrouw Mia over. Zij zal 

eveneens op maandag- en donderdagmiddag toezicht doen bij de 

kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar. Op dinsdag- en donderdagmiddag 

kunnen we hiervoor rekenen op mevr. Terry. 

- Juffrouw Lisa Van Hevele deed het voorbije schooljaar interim in het 2de leerjaar en verving 

meester Daniel in het 4de leerjaar. Volgend schooljaar blijft zij verder samenwerken met 

juffr. Debby in het 4de en zal zij ook de collega worden van juffr. Katrien in het 5de. 

- Juffr. Myriam Boelaert wenst halftijds te werken. Haar duopartner wordt „??????????‟ 

Wij wensen al deze mensen de nodige kracht toe om zich met hart en ziel te kunnen inzetten 

voor onze kinderen! Dat het voor ieder een voldoeninggevend schooljaar mag worden! 

Data openlucht- en zeeklassen 2016-2017:  
17  21 oktober 2016: openluchtklassen voor het 6de  

13  16 juni 2017: zeeklassen voor het 1ste 

 

Volgend schooljaar: i.v.m. de opvang voor het 1ste leerjaar: 

In september en oktober 2016 kunnen de jongens en meisjes van het 1ste leerjaar ‘s avonds 

in de Lindenlaan in de opvang blijven. We laten hen eerst wennen aan alle nieuwigheden van de 

klas. Pas later (na de herfstvakantie) sluiten ze aan bij de opvangrij naar de Eeklostraat.  

Ouders die willen dat hun kind reeds vanaf 1 september meegaat naar de opvang van de 

Eeklostraat duiden dit op een invulstrookje (heeft de juf of meester bij op het huisbezoek) aan. 
 

Extra bericht voor de ouders van Tervenen: 

Komt je kind volgend schooljaar naar het 1ste leerjaar in 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   
 

Fruitdag: 

Hier hoort een dankjewel aan het oudercomité. Dankzij hen kregen de 

kinderen van het lagere  opnieuw regelmatig kiwi‟s en ook wel een appel op 

de fruitdag.  Al die vitamientjes kwamen zeker goed van pas! 

Sportschoenen: 

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen van het lagere momenteel 

turnpantoffels. Dit stamt eigenlijk nog uit de periode waarin de turnles uit Zweedse gymnastiek 

bestond. Er is echter heel wat veranderd. De turnlessen zijn geëvolueerd naar lessen 

bewegingsopvoeding. De school moet leerlingen nu bewegingscompetent maken binnen 

verschillende bewegingsdomeinen die zowel binnen als buiten kunnen doorgaan. Tijdens de lessen 

bewegingsopvoeding zijn de kinderen erg actief, dus is de kwaliteit van de schoenen belangrijk.  

Daarom vragen we om de kinderen sportschoenen mee te geven. Deze hoeven niet duur of 

merkgebonden te zijn! Wanneer ze een witte zool hebben, kunnen ze eveneens gebruikt worden 

in de sporthal van Ertvelde. De sportschoenen worden in een gymzak meegebracht! 

Wie nog passende turnpantoffels heeft mag die verder blijven gebruiken.  
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Gezondheidsbeleid: 

 

FRUIT  OP  SCHOOL - FRUIT  OP  SCHOOL - FRUIT  OP  SCHOOL 

Een tijdje geleden meldde juffr. Ilona dat de leerlingenraad van de Lindenlaan voorstelde om 

iedere voormiddag alleen maar fruit of groenten (zoals stukjes komkommer, wortel of 

kerstomaatjes) te eten. We bespraken dit toen met de leerlingenraad van de Eeklostraat, met 

alle leerkrachten, met het oudercomité en met de schoolraad. 

In de strijd tegen overgewicht bij kinderen, omdat we mee verantwoordelijkheid willen dragen 

voor een gezonder gebit, om meer concentratie bij de kinderen te bekomen, hebben wij allemaal 

besloten om mee te gaan in het verhaal van de kinderen van de Lindenlaan. Dus … 

!!!!!     IEDERE  VOORMIDDAG  FRUIT     !!!!! 

 

DRANK  OP  SCHOOL - DRANK  OP  SCHOOL - DRANK  OP  SCHOOL 

Aanvullend hierbij schaffen wij ook fruitsap (zit eveneens vol suiker) en chocomelk af! Wij 

bieden, vanaf 1 september, aan: 

!!!!!     BRUISWATER,  PLAT  WATER  EN  WITTE  MELK     !!!!! 

Dit betekent dat, wanneer je kind drank meebrengt van thuis, dit ook alleen maar water of witte 

melk kan zijn (nog steeds in een herbruikbare fles). 

 

HOE  MINDER  SUIKER,  HOE  GEZONDER! 
 

Hierbij willen we de kinderen ook voldoende aan het bewegen krijgen. Daarom ons volgend 

jaarthema in het schooljaar 2016-2017: “Fit geeft je pit!” 

 

Geheimpje: 

Beste ouders, weten jullie dat sommige kinderen in de klas zeggen dat zij zelf 

een drankje bijhebben om dan uiteindelijk niets te drinken in de eetzaal? 

Maak misschien best hieromtrent duidelijke afspraken. 

 

Verbouwen: 

Tijdens de vakantie wordt de school in de Lindenlaan omgetoverd tot een echte bouwwerf: 

- de klassen van juffr. Evelyne en juffr. MyriamV krijgen een ferme, maar dan ook ferme, 

opknapbeurt (nieuw plafond, linoleum, ander kleurtje, nieuwe ramen en vensterbanken) + 

de gang krijgt een uitbreiding  

- de trap naar klas 3A en 3B wordt vernieuwd 

- in de muur tussen 2A en 1A wordt (net zoals in het 4de) een dubbele deur gestoken. Uiteraard 

wisselen 1A en 2A van lokaal. Op die manier creëren we de perfectie infrastructuur om 

optimaal aan teamteaching in het 2de leerjaar te kunnen doen.  

Dit betekent eventjes een periode van „op de tanden bijten‟ om (hopelijk) op 1 september met 

nieuwe moed, enthousiast en verheugd van start te gaan.  

  

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! 

En voor de kleuters … hebben we iets in petto! 
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Inschrijvingen 

Tot en met 8 juli en vanaf 22 augustus kan je telefonisch (09 344 91 41), tijdens de schooluren, 

een afspraak maken om kennis te maken met de school en/of in te schrijven! 

 

En nu… op eigen vleugels: 

Onze zesdeklassers schooljaar 2015-2016:  

 

 

Ode Beeckman, Viktor Beeckman, Quinten Braems, Rune de Clercq, Jarne De Pauw, Steffen De 

Vrieze, Breanna Heye Issou, Elize Huyghebaert, Emile Poppe, Stijn Schelfhout, Ellen Tollenaere, 

Lara Van de Walle, Florence Van Hyfte, Renzo Van Laere, Kobe Van Waesberghe, Victor 

Verdegem, Maité Vergeyle, Jari Braeckman, Victor Bral, Victor Buysse, Quinten Cauwels, Jade 

De Backer, Lisa Deconynck, Shenaya Dejonghe, Renzo De Sutter, Clément Devooght, Flore De 

Wispelaere, Maud Lameire, Arthur Lenders, Laslow Mouton, Luca Mouton, Emma Segers, Wout 

Verkimpe, Liam Vyncke 

  

Vandaag is 

afscheid nemen van gisteren 

en met veel hoop zoeken 

naar morgen! 

 

WARM AANBEVOLEN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            in onze school van de Lindenlaan 

              op vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 juli! 

                            zie www.zomerfeestertvelde.be 

http://www.zomerfeestertvelde.be/
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Huisbezoeken: 

Op deze laatste schooldag kregen alle kinderen opnieuw een briefje mee waarop 

vermeld staat  van welke juf of meester je een bezoek mag verwachten tijdens de 

vakantie!  

Ook nu weer rekenen wij er op dat iedere ouder hier verstandig mee omgaat. 

Wanneer wij moeten vaststellen dat dit briefje aanleiding geeft tot een stormloop(je) 

naar school, is dit voor volgend jaar niet meer voor herhaling vatbaar! 

 

In ons schoolreglement (zie    www.vbsertvelde.be     bij: schoolreglement voor ouders, punt 10. 

Organisatie van de leerlingengroepen) kan je nog eens lezen waarmee de school rekening houdt 

om tot een bepaalde klasgroep te komen. 

Waarom komen de leerkrachten op huisbezoek? In de eerste plaats om kennis te maken met de 

kinderen die op 1 september bij hen in de klas komen. 

 

Schoolmateriaal:  

- alle kinderen van het lagere krijgen op 1 september een blauwe balpen en 

de nodige  schriften en werkboeken (ieder schooljaar) 

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

ringmap, een vulpen, een potlood, een meetlat en een gum (dit is  - 

éénmalig – een basispakket dat we de kinderen bezorgen) 

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

en gummen ter beschikking gesteld 

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

stiften van de  school gebruiken 

- vanaf het 3de leerjaar zijn er ook markeerstiften en geodriehoeken 

- vanaf het 4de zijn er voldoende zakrekenmachines in de klas 

- vanaf het 5de kunnen de kinderen eveneens gebruik maken van passers. 

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 2016-2017: 

(eerste schooldag is donderdag 1 september 2016!) 

pedagogische studiedag (geen opvang voorzien) dinsdag 27 september 2016 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) vrijdag 7 oktober 2016 

herfstvakantie 29 oktober  6 november 2016  

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2016 

kerstvakantie 24 december 2016  8 januari 2017 

pedagogische studiedag (opvang voorzien) woensdag 1 februari 2017 

krokusvakantie 25 februari  5 maart 2017 

paasvakantie 1 april   maandag 17 april 2017  

Feest van de Arbeid maandag 1 mei 2017 

Hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 29 mei 2017 

Pinkstermaandag maandag 5 juni 2017 

zomervakantie vrijdag 30 juni 2017 – vanaf „s middags    
 

 

http://www.vbsertvelde.be/
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Data ouderavonden 2016-2017: 

klas dag uur plaats 

4de - 5de - 6de leerjaar donderdag 1 september 19.30 uur Eeklostraat 

1ste - 2de - 3de leerjaar      maandag 5 september 19.30 uur Lindenlaan 

kleuters Lindenlaan 

kleuters Tervenen 

dinsdag 6 september 19.30 uur Lindenlaan 

Tervenen 

 

Klasindeling schooljaar 2016-2017:                                                                         

         

basisschool 

zorgcoördinator kleuters juffr. Dominique Van Acker (dinsdag) 

zorgcoördinator lagere juffr. Linda Martens (½ week) 

ICT-coördinator dhr. Géry De Munter 

beleidsondersteuning juffr. Isabelle Van Hijfte 

 

Kleuters: 

bewegingsopvoeding meester Joost Vande Velde   en   juffr. Patricia Bonne 

Lindenlaan:  

1KOa juffr. Isabelle Van Hijfte (halftijds)   en   juffr. Jana De Mey (halftijds) 

1KOb juffr. Evelyne De Clerck 

2-3KOa juffr. Griet De Sonville 

2-3KOb juffr. Myriam Boelaert (halftijds)   en   ?????????? (halftijds) 

2-3KOc juffr. Myriam Vermeire 

kinderverzorgster juffr. Caroline Speeckaert 

Tervenen: 

peuters-1-2-3KO juffr. Tania De Vleesschauwer 

 

Lagere: 

bewegingsopvoeding meester Joost Vande Velde   en   juffr. Patricia Bonne 

GOK juffr. Linda Martens   en   juffr. Hilde De Brandt (op dinsdag) 

ZON-klas juffr. Linda Martens 

Lindenlaan: 

1A juffr. Ilona Verduijn 

1B meester Frédéric De Beir 

2de               (teamteaching) juffr. Ann Braeckman en juffr. Stefanie Lataire 

3A juffr. Nele De Vos (halftijds)   en   juffr.  Hilde De Brandt (halftijds) 

3B juffr. Karen Robbrecht 

Eeklostraat: 

4de               (teamteaching) juffr. Debby Coene en juffr. Hilde De Brandt (maandagvoormiddag) en 

juffr. Lisa Van Hevele (dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 

 vrijdagvoormiddag) 

5A juffr. Katrien Gellens (halftijds)   en   juffr. Lisa Van Hevele (halftijds) 

5B juffr. Sandra Devogelaere 

6A juffr. Ellen De Vreese 

6B juffr. Kathy De Waele 


