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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                       september 
  2016-2017 

 

 

 
 

Gouden medaille voor VBS Ertvelde? 

Zoals de deelnemers aan de Olympische Spelen zich maandenlang voorbereidden, zo zat de vrije 

basisschool van Ertvelde de voorbije weken niet stil om het nieuwe schooljaar met glans te 

kunnen opstarten. 
 

De school nam deel aan verschillende disciplines: 

- infrastructuur: de kleuterklassen van juffr. Evelyne en juffr. MyriamV werden grondig 

gerenoveerd. Ze zijn onherkenbaar geworden: nieuwe plafonds, frisse kleuren, warme 

vloerbekleding, meer ruimte. Zo kan het geven van „goed kleuteronderwijs‟ in nog betere 

omstandigheden verlopen.  

Onze kinderen van het 3de leerjaar kunnen vanaf nu ook veiliger naar hun klas. De trap werd 

onder handen genomen en volledig betegeld. Over het sneeuwtapijt van stof zwijgen we in 

alle talen…   

- pedagogisch: alle schoolafspraken werden grondig en kritisch 

onder de loep genomen. Er werden er geschrapt, er kwamen 

nieuwe bij. Na heel wat overleg slaagde de school er in om alle 

afspraken positief en in de jij-vorm te formuleren. Ze zijn nu 

eveneens gecatalogeerd onder 4 noemers: veiligheid en 

gezondheid, respect en beleefdheid, verantwoordelijkheid, 

organisatie. Hieromtrent werden sprekende, kleurrijke, 

kindvriendelijke en opvallende wegwijzers ontworpen. 

- onderwijs: het 2de leerjaar start op 1 september met „teamteaching‟. Juffr. Ilona en juffr. 

Stefanie wisselden van lokaal. De twee aaneengrenzende klaslokalen staan  nu in verbinding 

met elkaar met een nieuwe dubbele deur. De juffrouwen gingen reeds in juni op 

verkenning in het 4de leerjaar, waar een eerste jaar werken met teamteaching als 

positief geëvalueerd werd. Beide juffrouwen komen opgewarmd aan de startlijn! 

De leerkrachten van het 1ste leerjaar verkenden hun nieuwe rekenmethode 

„Wiskanjers‟, hierin staan motivatie en beleving centraal waardoor elke leerling op 

een leuke manier betrokken wordt. 

- gezondheid: het jaarthema wordt “Fit geeft je pit!” waarbij veel beweging geprogrammeerd 

wordt met aandacht voor gezondheid. Daarom kiest de school er ook voor om, tijdens de 

pauzes, nog enkel water en witte melk aan te bieden. Dankzij de kinderen van de 

leerlingenraad is er ook geopteerd om iedere voormiddag enkel fruit of groenten te eten. 

Ondertussen treden de leerkrachten de wereld van BodyMap binnen. Spelen en bewegen is o 

zo belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. We willen onze  kinderen, 

SPELENDERWIJS, ook een sterke motorische en neurologische basisontwikkeling aanbieden 

(in het bijzonder voor de kinderen met een onrijp zenuwstelsel). Het zou mooi zijn mochten 

we op deze manier nog meer kinderen zich goed laten voelen in hun vel en hierdoor met 

minder stress door het leven laten gaan. 
 

Die intense voorbereiding kan niet anders dan resulteren op het podium. Alle deelnemers mogen, 

verdiend, een medaille in ontvangst nemen! 

De school keek verwachtingsvol en enthousiast uit naar 1 september om opnieuw met alle 

kinderen, een schooljaar lang, SAMEN op weg te gaan.  

Met (±) fitte groeten, het schoolteam 
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Van harte welkom op onze school: 

- op 1 september starten Alyne, Gilano, Rune, Louise, Yolien, Mathys, Julie en Julia 

in de Lindenlaan en Elize op Tervenen in de peuterklas; Momo in 2-3KOa; Nastasia 

in het 2de en Jace in 3B 

- juffr. Katrijn Pauwels, de duopartner van juffr. Myriam Boelaert 

- juffr. Imke Van Heule, die vanaf 17 oktober de interim doet van juffr. Nele (3A) 

- mevr Centa Danneels, die ‟s middags een oogje in het zeil houdt op Tervenen 

- mevr. Annie Wolters, die de school in de Lindenlaan zal doen blinken en eveneens 2 middagen 

toezicht doet op de speelplaats van het lagere. 

Dat ieder, op onze school, vlug een warme thuis mag vinden. 
 

Overlijden: 

Cecile Thys, oma van Thibo (2-3KOc) en Lore (2de) Van Hulle 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
 

Persbericht:  
 

Nieuwe regeling verkeerslichten kruispunt R4 / Riemesteenweg-Pastorijstraat 

Verkeersveiligheid fietser primeert! 
 

In december 2015 gebeurde een dodelijk verkeersongeval met een fietser op het kruispunt R4 / 

Riemesteenweg–Pastorijstraat. Het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur van Evergem gingen 

samen op zoek naar een oplossing om de verkeersveiligheid van de fietser op dit kruispunt te 

verhogen. Sinds 18 augustus 2016 is de regeling van de verkeerslichten op dit kruispunt 

aangepast door het Vlaams Gewest. Op het kruispunt wordt alle verkeer uit alle richtingen 

stilgelegd zodra fietsers groen licht krijgen om de R4 te kruisen. Een uitzonderlijke maatregel. 

Het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur stelden alles in het werk om voor de start van het 

nieuwe schooljaar de regeling van de verkeerlichten op het kruispunt R4 / Riemesteenweg– 

Pastorijstraat aan te passen. Dit kruispunt is door fietsers immers een druk bereden 

verbindingsweg naar de scholen van Ertvelde en Rieme en Sportcentrum Hoge Wal. Wanneer een 

fietser op de knop drukt om groen licht te krijgen, zal bij groen licht voor de fietser alle verkeer 

op het kruispunt worden stilgelegd. Dit gaat om een tijdelijke, uitzonderlijke maatregel om de 

veiligheid van de fietser te verhogen. In de toekomst zal de R4 ter hoogte van dit kruispunt 

worden ingesleufd. 
 

Aandacht: te noteren in de agenda: 

Op vrijdagavond 18 november zal er geen opvang zijn (de verantwoordelijken moeten 

naar een opleiding!). 
 

Rekeningen betalen: 

Opgelet: wanneer er aan de schoolfactuur geen overschrijvingsstrook hangt, heb jij opdracht 

gegeven tot domiciliëring! Vermijd dubbele betalingen! Dank hiervoor! 

 

Blijven eten op school: 

Aangezien de plaatsen in onze eetzalen toch wel beperkt zijn, vragen wij om 

jullie kind alleen op school te laten eten wanneer jullie, ouders, uit werken 

zijn. Is er iemand van jullie thuis? Laat jullie kind dan, a.u.b., thuis eten! 

Alvast bedankt hiervoor! 

 

Fruit = gezond! 

Daarom: iedere voormiddag geven jullie de kinderen (hapklaar) fruit mee. 

Hebben jullie het gesneden of gepeld of … ? Berg het dan op in een 

herbruikbaar, genaamtekend doosje (wij zien niet graag aluminiumfolie)!  
 

IEDERE VOORMIDDAG = FRUIT! 
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Dorst? 

Wij bieden op school witte melk, bruiswater en plat water (er is ook een 

drankfonteintje) aan. Indien jullie van ons aanbod geen gebruik willen 

maken, kunnen jullie zelf een drankje meegeven met jullie kind (geen brik, wel in een 

herbruikbare fles). Echter … alleen die soort drank die wij ook op de school aanbieden! Maak het 

je kind (en ons) niet moeilijk door op zoek te gaan naar variëteiten. Dit is echt niet de bedoeling!  
 

1ste leerjaar: opvang: 

Omdat de kinderen van het 1ste leerjaar aan heel wat nieuwe zaken moeten wennen, willen we, ‟s 

avonds, de stap naar de opvang naar de Eeklostraat eventjes uitstellen. 

Daarom krijgen de ouders van alleen deze kinderen de keuze of hun kind, in september en 

oktober, meegaat met de rij naar de opvang van de Eeklostraat of bij de kleuters in de 

Lindenlaan blijft.  
 

Opvangrij:  
De begeleiding van de opvangrij (‟s avonds) gebeurt door een 

opvangverantwoordelijke en door een leerkracht. 
 

Bewegingsopvoeding bij kleuters:  

- Ook dit schooljaar zullen de kinderen van de 3de kleuterklas A, B en C beurtelings zwemmen op 

woensdagvoormiddag. Eén van de kleuterleidsters gaat mee naar het zwembad terwijl de 

kinderen van 2KO in het andere 2-3KO of onder toezicht van juffr. Isabelle blijven. De kinderen 

van 3KO van Tervenen sluiten aan bij 2-3KOc. 

- De gymjuffen en -meester vragen of alle kleuters aangepaste kledij kunnen aantrekken op de 

dag dat er bewegingsopvoeding is: 

juffr. Isabelle / juffr. Jana (1KOa): donderdagNM en vrijdagVM (meester Joost) 

juffr. Evelyne (1KOb): dinsdagVM (meester Joost) en vrijdagVM  (meester Joost) 

juffr. Griet (2-3KOa): maandagVM (juffr. Patricia) en dinsdagVM (meester Joost) 

juffr. MyriamB (2-3KOb) + juffr. MyriamV (2-3KOc): maandagVM (juffr. Patricia) en  

donderdagVM (meester Joost) 

juffr. Tania (Tervenen): dinsdagNM (in Lindenlaan) en vrijdagNM (in Eeklostraat) 

      (meester Joost). 

Brengen en afhalen van kinderen:  

Voor de veiligheid van ALLE kinderen vragen wij jullie medewerking!  

Brengen: 

Lindenlaan: gelieve afscheid te nemen van je kind aan de witte lijn aan de ingang. Wil je blijven 

kijken, neem dan plaats achter de rood/witte ketting. Zo blijft de doorgang vrij voor wie nog 

moet toekomen en blijft het overzichtelijk voor de kleuterleidster. Heb je een mededeling voor 

de leerkracht? Geen enkel probleem, kom gerust tot aan de leraarskamer. Heb je een boodschap 

voor de leerkracht die toezicht heeft? Wacht dan tot het gebeld is, want tijdens het gesprek 

met jou kan de leerkracht geen toezicht doen! 
 

Afhalen kleuters: 

De kleuterleidsters komen met hun kleuters onder het afdak (juffr. 

Isabelle/juffr. Jana blijft in de peuterklas). ALLE ouders (ook van juffr. 

Isabelle/juffr. Jana) wachten achter de witte lijn op de speelplaats 

(tegenover het afdak van de kleuters). Op teken van de kleuterleidster kom je 

je kind in de rij halen. Je neemt het bij de hand en je verlaat de speelplaats. 

(laat de kinderen niet onbewaakt spelen op het speeltuig, er is immers geen 

toezicht). Wacht je nog op een broer of een zus van het lagere? Blijf dan 

achter de witte lijn wachten, met je kleinste(n) aan de hand. 
 

Afhalen kind lagere: 

De kinderen van het lagere verlaten onder begeleiding de speelplaats.  

Veiligheidshalve wacht je, in de Lindenlaan, best op de speelplaats. Mits goede afspraken met je 

kind kan je hem of haar ook op straat opwachten. 
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De kinderen van de Eeklostraat, die per auto afgehaald worden, stappen in op de parking van de 

bibliotheek (eveneens om veiligheidsredenen!). 

!! Wijk je af van onze organisatie dan ben jij, als 

ouder, volledig verantwoordelijk bij ongevallen! !! 
 

Afhalen van de peuters: 

- na goede ervaringen voorbije schooljaren blijven 

juffr. Isabelle of juffr. Jana (en juffr. Caroline) met 

de peuters in de klas 

- afhalers wachten op de kleuterspeelplaats, achter de witte lijn 

- bij het eerste belteken (omwille van de veiligheid van alle kinderen: ABSOLUUT NIET 

VROEGER!!!) openen „de afhalers van de peuters‟ de poort om op de speelplaats van het lagere te 

komen 

- via de deur aan de gymzaal (naast de deur van de toiletten) komen de afhalers naar de 

peuterklas (gelieve NIET de deur van de inkomhal te gebruiken, zodat we de kinderen van het 

lagere niet hinderen) 

- de peuters wachten op de zitbanken in de onthaalhoek van de klas, wanneer ze de afhaler zien 

stellen ze zich recht om mee te gaan; juffr. Isabelle of juffr. Jana zijn in de buurt van de deur 

om toezicht te houden.  

De afhaler keert terug via de deur aan de gymzaal. Gelieve dan zo snel mogelijk de speelplaats 

van het lagere te verlaten, zo kunnen de kinderen van het lagere rustig de rijen vormen. 

- wie nog een oudere kleuter moet meenemen kan die, bij het verlaten van de school dan 

meenemen 

- wie moet wachten op een kind van het lagere neemt de peuter mee naar de kleuterspeelplaats 

en wacht daar, opnieuw, achter de witte lijn 

- afhalers die de juffr. willen spreken, wachten tot alle peuters vertrokken zijn. 
 

Luizencontrole: 

Iedere 1ste schooldag na een vakantie houden de leerkrachten luizencontrole bij jullie kind. ALLE 

kinderen krijgen dan een briefje mee, waarop aangestipt staat of er luizen en/of neten ontdekt 

werden.  

Om alle vakantieluizen te verjagen, volgende zinvolle tip:  
 

Nat-kam-methode stap voor stap: 

Benodigdheden: gewone shampoo, conditioner (crèmespoeling, balsem), gewone kam, 

zeer fijne luizenkam, wit keukenpapier, handdoek. 

Wat te doen? 

- Was het haar met gewone shampoo.  

- Breng een grote hoeveelheid conditioner aan en laat enkele minuten inweken. 

- Haal met een gewone kam de knopen uit het haar. 

- Buig het hoofd voorover en kam het haar met een luizenkam van achter naar 

voor, tegen de schedelhuid aan. Begin bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar 

het andere. Doe dit van links naar rechts en van rechts naar links. 

- Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan het witte keukenpapier en controleer of 

er luizen aanwezig zijn. 

- Spoel het haar en laat het zeer nat. 

- Kam het haar met een gewone kam naar achter. 

- Hou het hoofd rechtop en kam met de luizenkam van voor naar achter. Schuif hierbij 

opnieuw van het ene oor naar het andere. 

In totaal dient u minstens een kwartier te kammen. Eenmaal het karwei voltooid, legt u de 

kammen in water van minstens 60°C. 

 

Nieuwe prijzen (met goedkeuring van de Schoolraad): 

warme maaltijd kleuter (€ 2,65) + water (€ 0,35) + remgeld (€ 0,75) = 3,75 

warme maaltijd lager (€ 3,65) + water (€ 0,35) + remgeld (€ 0,75) = 4,75 
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We starten het 15de jaar GOK:  

GOK staat voor „gelijke onderwijskansen‟.  

Bij de kleuters komt juffr. Isabelle Van Hijfte meestal tweewekelijks op maandag-, dinsdag, 

woensdag- en donderdagvoormiddag in de klassen. (in september en oktober vooral in 1KOb). Zo 

kan er aan sommige kleuters meer kansen geboden worden om iets onder de knie te krijgen. In 

het lagere zullen juffr. Hilde (alleen op dinsdagvoormiddag) en juffr. Linda regelmatig in de 

klassen komen. Dan kan bvb. de juf of meester met een kleiner groepje in de klas werken, terwijl 

juffr. Hilde en juffr. Linda met de grote groep verder gaan. Af en toe zal de klasonderwijzer de 

klas verlaten om een overleg te kunnen bijwonen, om een activiteit voor te bereiden, …  

Als GOK-thema heeft onze school ook leerlingenparticipatie. Het is onze intentie  

om vanaf 1 oktober opnieuw regelmatig samen te komen met de verschillende                                                                            

leerlingenvertegenwoordigers onder leiding van juffr. Stefanie en juffr. Ellen.                                                                                    

 

Geheugen even opfrissen: uit onze vorige nieuwbrief: 

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.  
 

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!” 

 

Wij begrijpen dat dit alles voor ieder een aanpassing betekent. Daarom beschouwen we 

september als een overgangsmaand. In die maand zullen we de kinderen wijzen op de nieuwe 

afspraken. Vanaf 1 oktober blijft  het fruitsap, de chocomelk en ‟s voormiddags koek IN de 

schooltas! 
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Even herhalen: morgentoezicht in de 

Eeklostraat:  

-Sinds 1 september 2013 is er, net als in de 

Lindenlaan, ‟s morgens om 8 uur, toezicht 

door een leerkracht. De kinderen die 

toekomen tussen 8 en 8.15 uur kunnen ofwel 

naar de opvang ofwel onder het afdak bij de 

leerkracht.  

- Kinderen die reeds vóór 8 uur in de opvang 

zijn, blijven in de opvang tot 8.15 uur. 
 

Traditiegetrouw:  

Alle kinderen van het 1ste leerjaar ontvingen 

vandaag een fluohesje als welkomstgeschenk.  

Zodoende hebben alle jongens en meisjes van 

de lagere school een fluohesje. Mogen wij 

vragen aan jullie, ouders, om hen te 

stimuleren „gezien‟ te worden in het verkeer? 

Uit naam van de kinderen: “Dank!”  
 

Kleuters: 

Alle kleuters zullen vandaag thuiskomen met 

een opvallende sleutelhanger aan het 

boekentasje. Hopelijk worden ook zij nu 

beter gezien in het verkeer! 

Mogen we hierbij rekenen op de medewerking 

van de ouders en de sleutelhanger er aan te 

laten? Dankjewel! 
 

Ter herinnering: infoavonden:  

Wij willen de infoavonden warm aanbevelen 

aan alle ouders!  

De ouders van de kleuters, 1ste + 2de + 3de  

leerjaar worden om half 8 verwacht in de 

eetzaal van de Lindenlaan; ouders met 

kleuters in Tervenen komen naar Tervenen; 

de ouders van 4de + 5de + 6de  leerjaar in de 

gymzaal van de Eeklostraat.  

De data vinden jullie op de kalender 

hiernaast.  

 

AAN  IEDER 

 

 

  

 

 

 

 

EEN  BEWEGINGSRIJK,  GEZOND,  VEILIG  

SCHOOLJAAR TOEGEWENST! 

 SEPTEMBER  

1D 
start / luizencontrole  

19.30: infoavond 4+5+6 
wk 35 

2V fietsbehendigheid 6A  

3Z   

4Z   

5M 19.30: infoavond 1+2+3  

6D 19.30: infoavond kleuters  

7W  wk 36 

8D 20 uur: oudercomité (in de Eeklostraat)  

9V fietsbehendigheid 6B  

10Z   

11Z   

12M   

13D 16 uur: personeelsvergadering KO+LO  

14W  wk 37 

15D   

16V fietsbehendigheid 1A  

17Z   

18Z   

19M   

20D   

21W  wk 38 

22D   

23V 

8.45 uur: gebedsdienst  

(iedereen welkom) 

fietsbehendigheid 1B 

 

24Z 10–11.30 uur: PEUTERKIJKDAG!  

25Z   

26M 

lagere: sportdag  

kleuters: sportvoormiddag 

19.30 uur: schoolraad 

 

27D 
de kinderen hebben vrijaf  

DE SCHOOL IS GESLOTEN! 
 

28W NM: scholencross te Doornzele wk 39 

29D   

30V 
lagere: fietsencontrole 

fietsbehendigheid 5A 
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Bijlage 1 bij het schoolreglement (01.09.16) 
 
 

 

SCHOOLPARTICIPANTEN 
 
SCHOOLBESTUUR 

VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO EVERGEM-ERTVELDE-SLEIDINGE 
Akkerken 2,      9940     SLEIDINGE 

 
 Voorzitter: Marc De Roo, Sanderuslaan 48, Sleidinge (09 357 52 27) 

Plaatselijke lid van de beheerraad: Valeer De Waele, Molenwegel 3 
                                                              

SCHOLENGEMEENSCHAP  
 KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP EVERGEM  ‘SEPTEM’ 

 (Evergem, Ertvelde, Sleidinge, Doornzele-Langerbrugge, Rieme, Belzele, Kluizen) 
 Akkerken 2, 9940     SLEIDINGE 
 Coördinerend directeur: Johan De Rycke 
 
DIRECTIE 

Linda De Buck, Keurestraat 6, Sleidinge (09 357 48 48) 
 
BELEIDSONDERSTEUNER 

  Isabelle Van Hijfte 
 
SCHOOLVERANTWOORDELIJKEN 

Eeklostraat: Kathy De Waele 
Lindenlaan: Linda Martens 
Tervenen: Tania De Vleesschauwer  
                        

LEERKRACHTEN 
  Kleuterschool 

    Myriam Boelaert, Stuivenbergstraat 26, Ertvelde (09 344 01 16) 
  Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, 9950 Waarschoot (09 378 46 80) 
    Evelyne De Clerck, Vliet 41, Boekhoute (09 373 53 89) 
    Jana De Mey, Klinkaartstraat 2, Eeklo 
  Griet De Sonville, Leo Steelstraat 26, Sleidinge (09 357 67 29) 
    Tania De Vleesschauwer, Hontseindestraat 79, St. Margriete (09 344 21 08) 
    Katrijn Pauwels, Asschoutstraatje 13, Evergem 
     Isabelle Van Hijfte, Nachtegaalstraat 18, Ertvelde (09 344 76 32) 
  Joost Vande Velde (gymleerkracht), Poortbilk 14, Wondelgem (09 330 71 78) 
  Myriam Vermeire, Joost van de Vondellaan 13, Ertvelde (09 344 01 97) 
   
    Lagere school 

    Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, 9950 Waarschoot (09 378 46 80) 
    Ann Braeckman, Walprijestraat 8, Ertvelde (09 344 65 91) 
  Debby Coene, Riemesteenweg 139, Ertvelde (09 219 95 80) 

     Frédéric De Beir, Sportlaan 41, 9900 Eeklo (09 335 86 49) 
          Hilde De Brandt, Roze 90, Eeklo (09 378 49 20) 
         Sandra Devogelaere, De Akker 52, Nevele (09 330 75 83) 

    Nele De Vos, Ertveldesteenweg 70B, Oosteeklo (09 335 59 69) (interim vanaf 17 oktober: Imke Van 
 Heule, August Ruyssenlaan 38, Sleidinge) 

  Ellen De Vreese, Kanaalstraat 11, Ertvelde (09 329 95 67) 
    Kathy De Waele, Garenstraat 38, Ertvelde (09 344 63 53) 
    Katrien Gellens, Predikherenlei 36, Ertvelde (09 245 49 90) 
  Stefanie Lataire, Wijnzilver 21, Lovendegem (09 330 87 32) 
    Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
    Karen Robbrecht, Rozenlaan 23, Wachtebeke (09 344 21 83) 

  Joost Vande Velde (gymleerkracht), Poortbilk 14, Wondelgem (09 330 71 78) 
     Lisa Van Hevele, Sint-Jansstraat 18, Sint-Laureins 

     Ilona Verduijn, Nieuwstraat 11, Eede (0031 117 72 04 44)  
        
    Kinderverzorgster 

    Caroline Speeckaert, Stuivenbergstraat 65, Ertvelde (09 344 01 99) 
 

  Zorgbegeleider 

  Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
  Dominique Van Acker, Molenstraat 5, Ertvelde (09 344 73 46) 
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  ICT-coördinator 

  Géry De Munter, Oosthoek 99, Assenede (09 373 93 47) 
   

Preventie-adviseur 

  Jan De Latter, Dellaertsdreef 15, Sleidinge (09 357 79 29) 
   

ADMINISTRATIEVE HULP 

    Nadine Vyncke  
 

MIDDAGTOEZICHT 

     Sabine Van Herreweghe (Eeklostraat), Els Dhaene (Eeklostraat), Marleen Dierick 
    (Eeklostraat + Lindenlaan), Terry Stultjens (Lindenlaan), Nancy Van Beveren (Lindenlaan), Annie 
          Wolters (Lindenlaan) en Centa Danneels (Tervenen) 

 
OPVANG 

Sabine Van Herreweghe (Lindenlaan), Nele Claeys (Lindenlaan), Corine Verhaeghe (Eeklostraat), 
Christelle Vangheluwe (Eeklostraat), Nancy Van Beveren (Tervenen) 

 
ONDERHOUD 

          Linda Vanderheyde + Els Dhaene (Eeklostraat), Ria Balliu (Tervenen) 
          Terry Stultjens + Annie Wolters (Lindenlaan)  

 
OUDERCOMITE 

          Voorzitter: Petra Vervack, Nieuwburgstraat 8A, Assenede (09 344 96 02) 
          Penningmeester: Natalie Vermeersch, Warandestraat 18, Ertvelde  
 
SCHOOLRAAD 

          Bestaat uit drie geledingen: 
 oudergeleding:  Kelly Verhoene, Lieven Somers, Paul De Neve 
 personeelsgeleding: Kathy De Waele (secretaris), Linda Martens, Myriam Vermeire 
 lokale gemeenschap: Isabelle Devlies, Alex Helderweirt, Corine Verhaeghe (voorzitter) 
 
CENTRUM voor LEERLINGENBEGELEIDING van het MEETJESLAND                 www.vclbmeetjesland.be 

          Visstraat 14                                   
          9900 Eeklo 
          09 376 70 50 

                                                       
          Schoolverantwoordelijken:   Sophie Steyaert, psycho-pedagoog 
                                                       Kathleen Thienpond, maatschappelijk assistent 
                                                       Valérie Vermeiren, schoolarts 
                                                       Annelies Van Hecke, paramedisch werker 
 
PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST 

           Inspecteur-adviseur godsdienst: Myriam De Backer 
           Pedagogisch adviseur – hoofdbegeleider: Peter Steyaert 
           Districtbegeleider:  Kathleen Pisman 

 
 

 

VAKANTIEDAGEN Wil bij de planning van uw vakantie rekening houden met de schoolvakanties a.u.b.  

 

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    

 


