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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                       januari 
  2016-2017 

 

 

 
 

 

Niet enkel de hemel                 Die alleen maar   

ook ons hart                                                                              willen omarmen. 

heeft het koud                                                                              Zij die geloven dat mens worden 

in deze donkere tijd.     in onze handen ligt 

     en dat het   

Maar zie hoe het licht                                                                   iedere dag moet gebeuren. 

ons bijeenbrengt                                                                    

om te verwarmen. 

Woorden van goedheid                                                                   Wijzelf zijn de dragers 

en vrede                                                                               van het geheim, 

zijn overal onderweg.                                                                     goddelijk en groots, 

En steeds weer    van Kerstmis. 

wordt liefde geboren 

als een hulpeloos kind                                                                                                    (Kris Gelaude)   

in mensen die afzien 

van macht en geweld. 

 

Geboortes: 

Nomie, zus van Illian De Smet (1B) 

Lukas, broer van Eelena Van Baeveghem (1KOb) 

Jaydan, broer van Jarvis (3A) en Jarvina (2de) Ighodaro  

Irene, zus van Arianne (Tervenen) en dochter van juf Nele (3A) 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Overlijden: 

Cyrille Dua, opa van June Sterks (2-3KOb) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Wijziging website: 

Wil je nog graag enkele foto’s of filmpjes van vorig schooljaar bewaren? Links onderaan op het 

blad ‘welkom’ kan je het schooljaar kiezen. 

Maar … haast je, want vanaf maandag 9 januari verdwijnt de mogelijkheid om het vorig schooljaar 

aan te klikken! Het schooljaar 2015-2016 wordt verwijderd!  

 

Vraagje van de gymleerkracht: 

Nu er in de winter veel broekkousen gedragen worden zou het goed zijn om  een paar 

gewone kousen in de gymzak te steken. Zo moeten de kinderen niet met hun broekkousen of 

met blote voeten  sporten. 
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Quiz   ~   Quiz   ~  Quiz   ~    Quiz   ~  Quiz 
 

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert het oudercomité van de Vrije Basisschool Ertvelde  

z’n  20ste editie van hun jaarlijkse quiz.  Quizmaster van de avond is dhr. Patrick Audenaert. 

Per ploeg, van maximaal 4 deelnemers, kan er ingeschreven worden.  Kostprijs is € 16 per ploeg,  

te betalen aan de kassa.  Er is plaats voor 40 ploegen.  Dit alles gaat door om 19.30 uur in de  

gymzaal van onze vestiging in de Lindenlaan te Ertvelde. 

Adres:  Lindenlaan 35 – 9940 Ertvelde 

Datum en aanvangsuur: vrijdag 27 januari 2016 om 19.30 uur 

Contactpersoon: My-Linh Au 

Inschrijvingen: per mail   oscaaroudercomite@gmail.com     

                  of gsm     0475/95.81.00 

Gelieve tijdig in te schrijven! 

 

            Elke deelnemer krijgt de avond van de quiz een speciale attentie 

              ter gelegenheid van onze 20ste verjaardag.  

 

 

 

  

 

 

18W namiddag: 6de: netbal wk 3 

19D   

20V 5A: fietsbehendigheid  

21Z   

22Z   

23M   

24D   

25W namiddag: 5de: netbal wk 4 

26D 4de: leeruitstap  

27V 

5B: fietsbehendigheid 

19.30 uur: gymzaal Lindenlaan:  

quiz van het oudercomité 

 

28Z   

29Z   

30M schoolhoofd naar informatienamiddag  

31D   

1W 

de kinderen hebben vrijaf  

( pedagogische studiedag  

voor de leerkrachten) 

ER WORDT OPVANG VOORZIEN 

 (voor wie ingeschreven is)! 

 

 JANUARI  

1Z Nieuwjaar  

2M   

3D   

4W  wk 1 

5D test elektronische sirene  

6V   

7Z   

8Z   

9M instap kleuters / luizencontrole  

10D 16 uur: personeelsvergadering  KO + LO  

11W  wk 2 

12D 
19 uur: oudercomité in de  

Eeklostraat 
 

13V 1B: fietsbehendigheid  

14Z   

15Z   

16M 
3KO: sportdag 

2de: leeruitstap  
 

17D 

schoolhoofd naar informatiedag 

6de: 19 uur: ouderavond met het  

CLB: stap naar het secundair 
 


