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Geboortes: 

Maurice, broer van Beau (2-3KOa) en Julie (1KOa) De Maeyer 

Eleora, zus van Ilyana Mussche (1KOb) 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overlijden: 

Aline Huysman, oma van juf Jana (1KOa) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
 

Helm Op Fluo Top 

Onze school neemt dit jaar deel aan de actie Helm Op Fluo Top. Met dit project wil de 

VSV  (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen aanmoedigen om fluokledij en een 

fietshelm te dragen op weg naar school. De kinderen van het lagere kunnen stickers 

verzamelen als ze met een fluohesje en/of een helm naar school gaan. 

Met een volle spaarkaart kunnen de kinderen gratis naar de ZOO of Planckendael. Helm 

Op Fluo Top start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. 

Wist je datje: een bestuurder iemand met donkere kledij pas vanop 20 meter ziet in 

het donker en iemand met reflecterende kledij zelfs al vanop 150 meter? 
 

Op de fiets? Vergeet je helm niet! 

Sinds vorig schooljaar zet VBS Ertvelde nog meer in op 

verkeersveiligheid. Een maatregel die we toen reeds 

opstartten: wanneer een klas op straat komt, moet ieder een 

fluohesje aanhebben. Hierbij komt een nieuwe afspraak voor 

iedere klas van de Eeklostraat die een les fietsbehendigheid 

krijgt of die met de fiets op straat komt: ieder zet een 

fietshelm op. 

Tijdens onze zoektocht naar veilige en betaalbare fietshelmen lazen we op de site van KBC:  "En 

we zijn erg begaan met veiligheid en preventie."  Daarom klopten we ook bij hen aan. Resultaat? 

We kregen verrassend en heuglijk nieuws: de KBC-bank van Ertvelde schenkt ons 35 

kinderfietshelmen. 

Op donderdag 20 oktober werden de kleurrijke fietshelmen overhandigd en konden de kinderen 

van het 4de leerjaar ze reeds enthousiast passen. De kinderen beloofden ze zeker te gebruiken 

en er zorg voor te dragen... 

In juni evalueert de school de werking en wordt er bekeken in hoeverre er ook in de Lindenlaan 

fietshelmen voorradig moeten zijn. 
 

Voorleesweek 21 – 25 november:  

De Voorleesweek is een jaarlijkse campagneweek waarin het belang van voorlezen in 

de kijker wordt gezet. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de 

creativiteit en de sociale vaardigheden bij kinderen. Bovendien is voorlezen de 

garantie voor een leven lang leesplezier. 

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!   Wij doen mee … 
 

Aandacht: te noteren in de agenda: 

Op vrijdagavond 18 november zal er geen opvang zijn.  
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Opvang 1ste leerjaar:  

Na de herfstvakantie gaan alle kinderen van het 1ste (uiteraard ook van 2de en 3de) naar de opvang 

in de Eeklostraat. We zijn ervan overtuigd dat ieder het al goed gewoon is op school. 
 

Dag van de leraar: Dankzij het oudercomité ging ‘de dag van de leraar’ niet zomaar voorbij! Het 

werd een kleurrijk moment, waarbij iedere kleur vergeleken werd met een bepaald aspect van 

het ‘onderwijzer’ zijn.  Dankjewel, oudercomité. 
 

11 november: Vooral de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar worden uitgenodigd tot deelname 

aan de plechtigheid ter gelegenheid van 11 november. Wij verwachten iedereen om 8.45 uur op 

school (Eeklostraat). Van daaruit vertrekken we samen naar de kerk voor de plechtige 

eucharistieviering om 9 uur. 

Wandel Mee (35ste editie) op 11 november:  

Start aan Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57. 

De ‘familiewandeling’ is 7 km en laat de deelnemers kennis maken met de gevarieerde 

stukjes natuur die de Vlaamse Landmaatschappij recentelijk succesvol heeft 

aangelegd in het koppelingsgebied van Doornzele-Noord = een groene buffer tussen 

de woonkern Doornzele en het industrieterrein rond Kluizendok. 

Daarnaast is er nog een wandeling van 14 km. Deze laat je kennismaken met de natuur 

in koppelingsgebied Doornzele-zuid, de oude spoorwegbedding in Doornzele, zijn 

Dries en molen. 

 Start vanaf 11 uur, het secretariaat sluit om 17.15 uur 

 Op voorhand inschrijven is niet nodig 

 Prijs: 1 euro - ter plaatse te betalen 

 Kadert in Sportieve school 

 Leerlingen die deelnemen krijgen een stempel op hun Olympisch Sportpas. Familie en 

vrienden die meestappen, helpen mee sparen voor een waardebon voor de school om 

sportmateriaal te kopen. 

 

 

  

13Z   

14M   

15D 16 uur: personeelsvergadering LO  

16W  wk 46 

17D Tervenen: grootouderfeest  

18V 
4de: fietsbehendigheid 

’s avonds: GEEN opvang! 
directeur naar informatievoormiddag 

 

19Z   

20Z   

21M voorleesweek  

22D 
voorleesweek 

5de: VM: naar CLB-onderzoek in Eeklo 
 

23W voorleesweek wk 47 

24D 
voorleesweek 

6de: leeruitstap 
 

25V 

voorleesweek 

3A: fietsbehendigheid 

1ste + 2de: namiddag: toneel 
directeur naar informatiedag 

 

26Z   

27Z   

28M   

29D   

30W  wk 48 

 NOVEMBER  

1D Allerheiligen  

2W Allerzielen wk 44 

3D   

4V Herfstvakantie  

5Z   

6Z   

7M 
instap nieuwe peuters / luizencontrole 

4de: sportweek 
 

8D 
4de: sportweek 

20 uur: oudercomité 
 

9W 

4de: sportweek 

kiwi’s voor het lagere met dank aan 

 het oudercomité 

namiddag: oudercontacten 

wk 45 

10D 

4de: sportweek 

3de: CLB op school (meten van lengte, 

 gewicht, …) 
16 uur: personeelsvergadering KO  

 

11V 9 uur: Wapenstilstand / Wandel Mee  

12Z   

27Z   

http://evergem.be/product.aspx?id=10350
http://www.evergem.be/product.aspx?id=10350

