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Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                       februari 
  2016-2017 

 

 

 
 
 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

- Na de kerstvakantie startten Lieze, Taisia, Emilia, Annelien, Floor en Nand in de 

Lindenlaan; Daan en Jasper op Tervenen. Dat de kinderen zich vlug thuis mogen voelen! 

- Juf Jana, de peuterleidster, is in blijde verwachting. Zij wordt vervangen door juf 

Sarah Van Hecke. Aan beiden de wens: “Doe het goed!” 
 

Geboortes: 

June, zus van Jace De Canck (3B)  

Senne, broer van Lore (6B) en Febe (4de) Tack 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overlijdens: 

Joseph Lescrauwaet, schoonvader van mevr. Annie Wolters (onderhoud en middagtoezicht) 

Joris Dierick, opa van juf Ellen (6A) 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan. 
 

1 februari:  

Voor alle scholen is 1 februari 2017 een belangrijke datum! Op basis van het aantal ingeschreven 

leerlingen (die 2,5 jaar en meer zijn) op dat moment, worden het lestijdenpakket en de 

werkingstoelagen bepaald voor het  schooljaar 2017-2018. 
 

Een dankjewel  

aan ieder die geholpen heeft bij het kerstontbijt!!! 
 

 

Dikke-truiendag: Hou het poolijs koel 

Op vrijdag 17 februari 2017 is het Dikketruiendag. Dit jaar is de slogan 

„Hou het poolijs koel‟. Eén van de gevolgen van de uitstoot van 

broeikasgassen is het smelten van het ijs op de Noord- en Zuidpool. Het 

poolijs is de „airco‟ van de aarde heeft een belangrijke invloed op het 

klimaat van onze planeet.  
 

Op school draaien we die dag de verwarming een stuk lager. Wij willen 

aantonen dat op die manier en met een dikke trui aan er heel wat energie 

kan bespaard worden en de broeikasgassen kunnen verminderd worden! 
 

Middagsport in de Eeklostraat: 

De voorbije dagen kregen de jongens en meisjes en sommige leerkrachten van de 

Eeklostraat de kans om deel te nemen aan een badmintontornooi tijdens de 

middagpauze. Ieder groepje van 2 bedacht zelf een naam (de Badeendjes, de 

Meeuwbroeders, de Hamburgers, Happy Fly, …). Meester Joost stelde een heuse 

planning op. Elke ploeg speelt 2 wedstrijden. Telkens om het eerst 15 punten halen! 

Benieuwd wie de finale mag spelen en wie met de trofee mag naar huis gaan! 
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Anderstalige kleuters:  

Onze school ontving, van het 

ministerie, een extra toelage in het 

kader van het stijgend aantal 

anderstalige kleuters. 

De extra toelage kan uitsluitend 

voor activiteiten in het kleuteronderwijs in het 

kader van initiatie in en versterking van het 

Nederlands voor het schooljaar 2016-2017 

aangewend worden. Dankzij deze toelage 

wordt, vanaf 1 februari, juf Katrijn hiervoor 5 

lestijden aangesteld. 

Ook de aankoop van materialen, bedoeld voor 

versterking van het Nederlands in het 

kleuteronderwijs, komt in aanmerking.  
 

Extra ondersteuning op de klasvloer:  

In het schooljaar 2015-2016 werd 

een pre-waarborgregeling opgestart 

in het basisonderwijs. Hiermee 

worden middelen van het 

buitengewoon onderwijs ingezet 

voor ondersteuning op de klasvloer 

in het gewoon basisonderwijs. Dit tijdelijk 

project kwam er als gevolg van de 

leerlingendaling in het buitengewoon onderwijs. 

Gezien de verdere daling is er ook in het 

schooljaar 2016-2017 waarborgregeling. 

Onze school diende een aanvraag in om hierop 

te kunnen rekenen en werd, gelukkig, 

geselecteerd. Gedurende een bepaalde periode   

(voorlopig tot aan de krokusvakantie) kunnen 

we, in 3A, op maandag en dinsdag, rekenen op 

juf Karen Delcour .  

Zij is orthopedagoge van opleiding en heeft 

tevens een diploma als logopediste. Zij deed 

ook al ervaring op binnen ION (= Inclusief 

Onderwijs).  
 

Ook in de Lindenlaan: lezen tijdens de 

middagpauze: 

Dankzij de leerlingenraad krijgen ook de 

kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar de 

kans, om tijdens de middagpauze, in het 

opvanglokaal te lezen. 

Verantwoorde strips worden ter beschikking 

gesteld. Kinderen mogen ook (in een 

plastiek zak) hun eigen leesboek meebrengen. 

Op maandag krijgen maximum 10 kinderen van 

het 3de leerjaar de kans, op dinsdag van het 2de 

en op donderdag van het 1ste . Kinderen, die willen 

lezen, vragen een toegangskaartje aan mevr. Annie. 

Uiteraard moet het stil en rustig zijn in het 

opvanglokaal en wensen we ieder veel leesplezier toe! 

 FEBRUARI  

1W 

de kinderen hebben vrijaf  

( pedagogische studiedag  

voor de leerkrachten) 

ER WORDT OPVANG VOORZIEN 

(voor wie ingeschreven is!) 

wk 5 

2D 

teldag / instap kleuters 

1ste: auteurslezing (Carl Cneut) in 

 Ertvelde 

4de + 5de + 6de: film Damiaanactie 

 

3V 2de: fietsbehendigheid  

4Z   

5Z   

6M 2de: sportweek  

7D 
2de: sportweek 
16 uur: personeelsvergadering  LO 

 

8W 2de: sportweek wk 6 

9D 
2de: sportweek 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

16 uur: personeelsvergadering  KO  
 

10V 
2de: sportweek 

4de: fietsbehendigheid 
 

11Z   

12Z   

13M 19.30 uur: schoolraad  

14D Tervenen: toneel  

15W OUDERCONTACTEN (behalve 6de) wk 7 

16D   

17V 
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3A: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatienamiddag 

 

18Z   

19Z   

20M schoolhoofd naar informatiedag  

21D 

6de: auteurslezing (Herman Van 

 Campenhout) in Sleidinge 

1ste: CLB-onderzoek op school 

 

22W  wk 8 

23D 
4de: auteurslezing (Luc Embrechts) in 

 Ertvelde 
 

24V 

carnaval (met verrassing van het 

 oudercomité) 

3B: fietsbehendigheid 

 

25Z   

26Z Krokusvakantie  

27M   

28D   


