
1 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                       december 
  2016-2017 

 

 

 
 

 

 

Wie durft vandaag nog JA zeggen? 

 

Ja op de vraag om hulp. 

Ja op de vraag of je gelooft. 

Ja op een engagement 

voor langere tijd. 

Ja op de vraag of je van mij 

zult blijven houden 

ook als het moeilijk gaat. 

 

Durf jij ook onbevangen JA zeggen 

als anderen niet meer durven? 

 

Het is ook die JA van Maria en Jozef 

die ons naar Kerstmis zal brengen. 
                 (Antoon Vandeputte) 

 

Geboorte: 

Manon, zus van Matheo (3A) en Lionel (1KOb) Van de Walle 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Welkom op onze school!  

Na de herfstvakantie zijn Ella, Simon, Amélie, Maud, Koen en Jesse gestart bij de peuters. 

 

Herdenking Anouk Van de Walle: 

“Beste leerlingen, (groot)ouders,… 

Op 18 december 2016 is het precies 1 jaar geleden dat ons Anouk om het 

leven kwam in een verkeersongeval. 

Wij willen dit graag herdenken door de weg, die Anouk heeft afgelegd met 

de fiets, op die dag te voet af te leggen. 

We verzamelen tussen 15.00 uur en 15.15 uur op de speelplaats in de 

Eeklostraat in Ertvelde. 

Van daaruit gaan we te voet naar het kruispunt. Daar houden we alles even stil. 

In groep keren we dan terug naar de school. 

Wie mee wil stappen, is van harte welkom. Kinderen zijn vergezeld van minstens 1 volwassene. 

Mogen we wel vragen dat iedereen een fluo-vestje aanheeft voor de veiligheid? 

Hopelijk tot dan 

Koen, Els, Lara, familie, vrienden en sympathisanten” 
 

Wie na deze tocht nog even wil napraten bij een kopje koffie is welkom in de gymzaal van de 

Eeklostraat. 
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Kinderopvang gecentraliseerd in de kerstvakantie: 

De kinderopvang wordt in de kerstvakantie gecentraliseerd op een beperkt aantal 

locaties. 

 Vakantieopvang van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december enkel in 

Gemeentelijke Basisschool Evergem (Reibroekstraat 2A). 

 Vakantieopvang van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari enkel in de 

Gemeentelijke Basisscholen Evergem en Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142). 

 

De groene stoel: 

Wanneer je binnenkomt in de klassen van het lagere zal je merken dat er in iedere klas 

(en ook in de gymzalen) eenzelfde geschilderde groene stoel staat. 

Die groene stoel is geen strafstoel maar een time-out stoel. 

Sommige kinderen hebben een zeer sterke eigen wil. Hoe kunnen we zorgen dat het 

gedrag niet uit de hand loopt en voor ieder handelbaar blijft? In sommige situaties 

helpt een time-out en biedt dit uitkomst. 

Een time-out gebruiken we als pauze en niet als straf of dreigement. We geven altijd 

eerst een waarschuwing  bij ongewenst gedrag. Het kind krijgt eveneens de mededeling 

waarom het even, gedurende enkele minuten, apart moet zitten.  

Het kan dat kinderen zelf de nood voelen om zich even af te zonderen. Hieromtrent worden in de 

klas duidelijke afspraken gemaakt. 

Groeien we naar: time-out stoel wordt wonderstoel? 

 

De goede sint: 

Sinterklaas liet ons weten dat hij opnieuw 1 groot pak brengt in iedere 

kleuterklas.  

Hierbij heeft het oudercomité beloofd zwarte Piet te helpen bij het verdelen 

van snoepgoed in alle klassen. 

En … enkele leerkrachten en de 6deklassers bereiden zich volop voor om alle 

kinderen van school opnieuw een fantastische Sintmusical te brengen.  

 

Middagpauze Lindenlaan en Eeklostraat: Wist je dat… 

- wij voor de buitenhuiswerkende ouders  - tussen de middag – graag een 

oplossing aanbieden? Kinderen kunnen op school blijven. Diegenen die willen 

kunnen zelfs warm eten.  Leerkrachten worden, beurtelings, ingeschakeld 

om een half uur toezicht te doen in de eetzaal. We werken eveneens met 2 

shiften, zodat het binnen iets rustiger is. 

- in de Lindenlaan,  mevr. Annie verantwoordelijk is voor de maaltijden en 

toezicht doet bij de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar? Mevrouw 

Nancy en mevr. Marleen + mevr. Marijke (beurtelings) doen toezicht op de 

kleuterspeelplaats. (Mevr. Marijke is sinds 1 november bij ons aan het werk  van harte 

welkom!) 

- in de Eeklostraat, mevr. Linda en mevr. Els zijn (beurtelings) verantwoordelijk zijn voor de 

maaltijden? Mevr. Sabine en  mevr. Marleen  + mevr. Els (eveneens om de beurt) doen 

toezicht op de speelplaats.  

- wij, op onze beurt, het één en ander van onze kinderen mogen verwachten? 

- zich houden aan spelregels 

- beleefd zijn tegenover de verantwoordelijken 

- geen ruzie maken en niet pesten 

- respectvol met elkaar omgaan 

- zorg dragen voor materiaal 

- zich – in het algemeen – kunnen houden aan afspraken. 

- om de middagpauze aangenamer te maken, meester Joost één maal per week middagsport 

organiseert? De ene week is dit in de Lindenlaan, de andere in de Eeklostraat en … voor een 

welbepaalde klas. 
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- de kinderen van het lagere, ’s middags, beschikken over het materiaal uit de spelenkoffers? 

- de kleuters gevarieerde speelmogelijkheden op de speelplaats zelf hebben?  

- wanneer de thermometer ons vertelt dat het kouder is als 3 graden de kleuters naar de 

gymzaal gebracht worden? 

- lagere schoolkinderen, die het wat rustiger aan willen doen of graag even binnen willen zijn, 

de kans krijgen om te lezen? Max. 10 kinderen, van de afgesproken klas, op de afgesproken 

dag  kunnen toelating krijgen van de middagtoezichtster om in stilte, binnen, te lezen. 

- dit laatste initiatief tot stand gekomen is dankzij de kinderen van onze leerlingenraden? 

 

Armoede is een verhaal van 1 op 7 

Als het over armoede gaat, hebben we 

heel wat vooroordelen. Ze hebben het 

vast zelf gezocht, toch? Zijn liever lui 

dan moe? En zijn het geen moeilijke 

tijden voor iedereen? Vandaag leven 

1.700.000 Belgen onder de 

armoedegrens. Armoede, dat is niet 

beschikken over (gezond) voedsel, 

huisvesting, geen toegang hebben tot 

de gezondheidszorg of geen 

mogelijkheden hebben om verder te studeren. Maar ook het sociale leven staat onder druk, 

omdat er geen geld is voor een sportclub of een vereniging, voor schoolactiviteiten of een 

ontspannende daguitstap. Ook in ons land grijpt armoede om zich heen. 1,7 miljoen mensen in ons 

land leeft in armoede, dat is meer dan 1 op 7! Nog veel meer mensen worden er tijdens een 

bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Sommige groepen hebben een grotere kans 

om in armoede te belanden: kinderen, ouderen, mensen afkomstig van buiten Europa, 

alleenstaande ouders, huurders … zijn extra kwetsbaar. En dat allemaal in ons rijk land. 
 

Tijdens deze advent willen we aandacht vragen voor de nabijheid van armoede in ons land. We 

willen armoede zichtbaar maken, we willen het onrecht aanklagen en we willen je oproepen om 

met ons mee te doen, omdat we weten dat een nieuwe wereld kan, als we er maar samen voor 

gaan.  

 

!!!!!   Fietsen op de speelplaats: ’s nachts of tijdens het weekend   !!!!!: 

Soms gebeurt het, dat door omstandigheden, er ’s nachts of tijdens het weekend 

fietsen van de kinderen op de speelplaats blijven staan.  

Na de schooluren doen wij steeds onze poorten op slot. Jammer genoeg kunnen we 

hiermee niet altijd vandalen tegenhouden en beschadigen en/of vernielen zij de 

fietsen. Helaas komt de schoolverzekering niet tussen omdat er geen fout aan de 

school kan toegewezen worden. 
 

Steun het Belgisch Centrum voor Geleidehonden:  

We sparen verder: droge en propere plastieken 

dopjes van drankflessen (water, melk, frisdrank, 

fruitsap) (dus … NIET van wasproducten, koffie, 

shampoo, choco, olieflessen, medicijnen, …) 

Er staat een zak in de gang (naast het secretariaat) 

van de Eeklostraat en 1 in de gang (naast de 

leraarskamer) in de Lindenlaan. 

                                                                       Alvast van harte bedankt! 
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14W  wk 50 

15D 
1ste leerjaar: CLB: vaccinaties 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

16V 
RAPPORT 2 

6B: fietsbehendigheid 
 

17Z 

SEPTEM: schoolschaaktornooi : 14 – 

17.30 uur in VBS De Kleine Prins in 

Kluizen 

 

18Z 
15 à 15.15 uur: herdenking Anouk 

 Van de Walle 
 

19M   

20D   

21W  wk 51 

22D 4de: sterzingen  

23V 

- 8.30 uur: voor alle 

 kinderen:ontbijt aangeboden door 

het oudercomité 

- lagere: slotmoment advent 

- 1A: fietsbehendigheid  

 

24Z   

25Z Kerstmis  

26M   

27D   

28W  wk 52 

29D Kerstvakantie  

30V   

31Z   

 
DECEMBER 

advent 
 

30W lagere: startmoment advent  

1D 
19.30 uur: oudercomité in de 

 Lindenlaan 
 

2V 

Sinterklaasfeest +  

om 19 uur: avondvoorstelling voor 

familie van ‘t 6de 

3B: fietsbehendigheid 

 

3Z   

4Z   

5M het 6de leerjaar leest voor in het 1ste + 2de 

6D 16 uur: personeelsvergadering  LO  

7W 

FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het 

 OC) 

5B: oudercontacten 

wk 49 

8D 16 uur: personeelsvergadering  KO  

9V 6A: fietsbehendigheid  

10Z   

11Z 

In Groot-Evergem wordt er om 

 18.30 uur, in het Koetshuis van 

 Wippelgem, voor de eerste keer, 

een samenzijn rond 

WERELDLICHTJESDAG 

georganiseerd. 

 

12M   

13D schoolhoofd naar informatienamiddag  


