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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                       oktober 
  2016-2017 

 

 

 
 
 

Overlijden: 

Jenny Lemmens, oma van Maithé Van Eeckhoorn (5B) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Afscheid: 

Na 10 jaar poetsen in de Lindenlaan en verschillende jaren middagtoezicht gaat mevr. 

Terry Stultjens, vanaf 1 november, een nieuwe uitdaging aan. Zij zal voltijds, als 

kinderverzorgster, dichter bij haar in de buurt werken … in Dendermonde. Wij danken 

haar voor haar inzet en wensen haar alle succes toe met haar nieuwe taak! 

Wie haar zal vervangen? Een vacature vind je verder! 

 

Welkom: 

Als alles verloopt zoals gepland zal vrijdag 14 oktober (voorlopig) de laatste werkdag zijn 

van juf Nele. We wensen haar alvast het allerbeste toe met de bevalling. Zij zal 

vervangen worden door juf Imke Van Heule. Juf Imke kwam de voorbije maand reeds 

regelmatig naar 3A. Op die manier is een  vlotte overgang verzekerd! We hopen dat juf 

Imke zich vlug thuis mag voelen! 

 

Aandacht: te noteren in de agenda: 

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

opleiding!). 

 

Opbrengst wafelbak: 

Enkele jaren geleden, toen er voor het eerst sprake was van ‘maximumfactuur’, kregen de scholen 

iets meer werkingstoelagen van het ministerie, zodat er geen activiteiten moesten afgelast 

worden. Als school namen wij toen het besluit om zelf het één en ander te bekostigen. 

Maar … sinds vorig schooljaar zijn er serieuze, jawel, besparingen. Toch kiezen we ervoor om 

bepaalde activiteiten nog steeds niet aan te rekenen aan onze ouders. 

Daarom … onze opbrengst van de wafelbak krijgt een nieuwe bestemming. De school betaalt: 

- fluohesje voor de kinderen van het 1ste (een 2de hesje komt op de schoolrekening) 

- fluosleutelhanger voor de kleuters 

- een toneelvoorstelling voor alle kinderen vanaf 2KO 

- sportweek 5de leerjaar 

- zwembeurten in het 5de 

- auteurslezingen 

- aankoop van een 40-tal fietshelmen 

- nog extra zaken i.v.m. verkeersveiligheid 

 

Voor alle duidelijkheid: 

- Wanneer je kind ’s morgens een warme maaltijd bestelt, komt deze op de 

schoolrekening, ook wanneer je bvb. je kind ’s middags toch afhaalt. 

- Tervenen: als je opvang aanvraagt vanaf bvb.7 uur en je komt maar om 7.15 uur 

toe, dan zal je toch betalen vanaf 7 uur.  
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Rechtzetting: 

Op het blad ‘prijslijst 2016-2017’ kon je o.a. lezen: 

IN DE EETZAAL: 

remgeld (lunch zonder drank)    € 0,75 

remgeld + schooldrank (ook soep) bij de lunch  € 1,20 

warme maaltijd kleuters + water + remgeld  € 3,75  

warme maaltijd lager + water + remgeld  € 4,75 

Dit wordt gecorrigeerd in: 

remgeld + soep bij de lunch  € 1,20 

remgeld + schooldrank bij de lunch € 1,10 

 

Buitenschoolse sportactiviteiten: onze school neemt deel! 

Word je één van de vele supporters? Dan kan je nu reeds de data noteren in je agenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele foto’s: 

Het ministerie zegt: “Schoolfoto's verkopen blijft mogelijk! Scholen mogen 

schoolfoto's (zowel klas- als individuele foto's) aanbieden aan ouders.  Er mag 

geen aankoopverplichting gelden en het nemen van de foto's mag het normale 

verloop van de lessen niet grondig verstoren.” 

Daarom verkopen we geen foto’s van broers en zussen samen. Hierdoor gaat te 

veel onderwijstijd verloren! 

Omdat wij opnieuw kiezen voor foto’s in kalendervorm (toch net weer iets anders), moet 

uiteraard alles in orde zijn vóór de kerstvakantie. Daarom, op vrijdag 14 oktober 2016 worden 

de individuele foto’s genomen. Later op het schooljaar komen de klasfoto’s aan de beurt. 

 

Openluchtklassen in Rochefort:  

VAN ONZE REPORTERS, HET NIEUWS VAN DE 

DAG… 

Dagelijks kan ieder, die geïnteresseerd is, een kijkje 

nemen op onze website om te lezen en te zien wat het 

6de leerjaar allemaal uitspookt in Rochefort! 

Er wordt iedere avond, tussen 19.30 uur en 20.30 uur 

geprobeerd om een verslagje EN foto’s van hun 

belevenissen op onze website te zetten. 

(www.vbsertvelde.be     onder de rubriek ‘klassen’     

bij ‘6de lj’) 

Wie thuis niet beschikt over internet of over een computer is welkom in de computerklas van de 

Eeklostraat! 

 

Middagsport: 

De kinderen, die blijven eten, krijgen af en toe de kans om aan middagsport deel 

te nemen.  

De ene week geeft meester Joost middagsport aan de kinderen, van een bepaalde 

klas, in de Lindenlaan. De andere week doet hij dit in de Eeklostraat. 

Er wordt niet op voorhand aangekondigd welke kinderen hiertoe de kans krijgen. 

 

 

handbaltornooi 5de  26.10.16 Ertvelde 

netbaltornooi 6de  18.01.17 Ertvelde 

netbaltornooi 5de  25.01.17 Ertvelde 

atletiekmeerkamp 1ste + 2de graad 10.05.17 Ertvelde 

peanutbaltornooi 5de + 6de 24.05.17 Ertvelde 

http://www.vbsertvelde.be/
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Olympische sportpas voor leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar: 

Streef jij naar een gouden, zilveren of bronzen medaille? Verzamel dan stempels op je 

sportpas, die de juf of de meester je zal geven. Weet je hierover graag meer?  

Lees dan het magazine voor kleuters, kinderen van de basisscholen en hun ouders “Jef! 1, 

oktober – november 2016”. 

 

GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT 

Onze school zoekt een dynamische poetsvrouw (man) die goed kan opschieten met kinderen en 

soepel is naar werkuren. Je krijgt, vanaf 1 november 2016, een poetscontract van 11/38 in de 

Lindenlaan. Je poetst op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag (tijdens de 

grote vakantie volgens onderlinge afspraak). Je krijgt eveneens een contract van middagtoezicht 

van 2/38. 

We verwachten een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig kunnen werken, (indien 

nodig) kunnen organiseren van de middagrefter en toezicht houden op de leerlingen en de goede 

werking. Bij het poetsen van de klassen hoort ook het schoonmaakmateriaal onderhouden. De 

poetsvrouw (man) communiceert vlot met directie en leerkrachten van de school en intern met de 

andere poetsvrouwen.  

Interesse? Bezorg je kandidaatstelling schriftelijk vóór 8 oktober. (Eeklostraat 2) 

 

Premie voor openlucht- en zeeklassen: 

Verschillende ziekenfondsen betalen een tegemoetkoming uit. 

Indien u denkt recht te hebben op zo’n premie, vraag dan de nodige invulformulieren aan in uw 

kantoor. 

Wanneer de openlucht- of zeeklassen voorbij zijn, vullen we deze formulieren graag voor je in. 

 

In het lagere: opnieuw gestart met TOPspel: 

TOPspel is géén extra lessenpakket maar een methodiek die flexibel kan 

geïntegreerd worden in bestaande lessen. TOPspel kan gespeeld worden door zowel 

de klastitularis als de leerkracht bewegingsopvoeding,… Het traint de 

vakoverschrijdende eindtermen van de sociale vaardigheden in de letterlijke zin van 

het woord.  

TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, 

positieve groepsdruk , het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief 

gedrag. Dit alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motiverend is 

voor kinderen én leerkrachten. Het spel is eenvoudig, kort en krachtig, waardoor de 

instap erg laagdrempelig is. De eerste effecten van TOPspel zijn al na een aantal 

weken merkbaar: het verbeteren van de werkhouding, minder storend gedrag in de les, meer 

efficiënte lessen, een toffere klassfeer met gelukkige kinderen én een geëmpowerde leerkracht. 

 

Wafelbak:    Op 29 oktober gaat onze 37ste wafelbak door. Gelukkig 

kunnen we op de medewerking van heel wat mensen rekenen. Ben jij ook 

bereid een handje toe te steken, gelieve een seintje te geven aan de 

klasonderwijzer van je kind. Je kan ons helpen bij het begeleiden van de 

kinderen, deeg maken, helpen bakken op school, bakken bij je thuis, helpen 

bakken bij een andere ouder, … 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ik …………………………………………………   ouder van ………………………………………………………… uit klas ……………………… 

wil graag helpen met  O  deeg maken 

   O  bakken op school (O  Eeklostraat    O  Lindenlaan) 

   O  in 2017, bakken bij mij thuis (ik woon  in de buurt van het zwembad ) 

   O  bakken bij een andere ouder 

   O  kinderen begeleiden bij het naar huis brengen. 
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 OKTOBER  

1Z   

2Z   

3M 
Vanaf nu eten we ‟s voormiddags alleen maar fruit of groenten.  

We drinken alleen maar water of witte melk! 
 

4D   

5W 

Het oudercomité trakteert de kinderen van het lagere met kiwi‟s  

(dankjewel !). 

„dag van de leerkracht‟ 

wk 40 

6D test elektronische sirene (gemeente)  

7V vrijaf  DE  SCHOOL  IS  GESLOTEN!  

8Z   

9Z   

10M   

11D 16 uur: personeelsvergadering KO + LO  

12W  wk 41 

13D   

14V 

voormiddag: individuele foto‟s 

RAPPORT 1 (6de leerjaar) 

5B: fietsbehendigheid  

 

15Z   

16Z   

17M 
6de: vertrek naar Rochefort 
directeur naar informatiedag 

 

18D 19.30 uur: ouders 3KO: infoavond over SCHOOLRIJPHEID  

19W  wk 42 

20D   

21V 

9 uur: ouders van de kleuters zijn uitgenodigd op de generale repetitie van  

het grootouderfeest 

2de: fietsbehendigheid  

6de: thuiskomst 

RAPPORT 1 (1ste  5de leerjaar) 

 

22Z   

23Z   

24M 14 uur: kleuters grootouderfeest 1  

25D 14 uur: kleuters grootouderfeest 2  

26W namiddag: 5de: handbal wk 43 

27D   

28V   

29Z herfstvakantie + WAFELBAK  

30Z   

31M   
 

 

 

 
 

 

Houd je volgende datum vrij? 

zaterdag 6 mei 2017: 

SCHOOLFEEST!!! 
 
 


