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Vrije Basisschool Ertvelde                       

 

 

                                       september 
  2017-2018 

 

 

 
 

Hoera ! Eindelijk 1 september… 
Bij de start van dit nieuwe schooljaar mag ik jullie als “kersverse” directeur verwelkomen.  Ook ik hoop 

een wegwijzer te mogen zijn op onze school voor alle kinderen, juffen en meesters, voor juf Nadine van 

het secretariaat, al het onderhouds- en opvangpersoneel, en alle anderen die betrokken zijn bij het 

hele schoolgebeuren. 

Maar ook voor jullie, ouders, 

staat mijn deur open om in 

onderling gesprek de beste weg 

te kunnen kiezen voor jullie kind. 

Ik wil hier ook reeds iedereen 

danken voor het warme welkom 

die ik heb gekregen in Ertvelde, 

en vooral dank aan mevr. Linda 

De Buck en alle collega’s om mij 

wegwijs te maken op school. Ik 

heb nu reeds gemerkt dat het 

toch wel enige tijd zal duren om 

deze enthousiaste school, met al 

zijn activiteiten en vele gedreven mensen, te leren kennen. 

Nieuw in ons team dit schooljaar is juf Jolien Santens. Zij zal samen met juf Debby in het vierde 

leerjaar aan team-teaching doen. 

 

Nieuw bij de start: 
 

In het eerste, vierde en zesde leerjaar werden tijdens de vakantie digitale 

schoolborden geïnstalleerd. Juf Ilona en meester Frédéric, juf Debby en juf 

Jolien, juf Kathy en Juf Ellen hebben al samengezeten met ICT-meester Géry 

om de mogelijkheden te bekijken. Ze zien er al naar uit om deze nieuwe 

technologie te kunnen inzetten in hun dagelijkse klaspraktijk. 

 

Vorig jaar startten de kinderen van het eerste leerjaar met een nieuwe wiskundemethode. Dit jaar 

wordt “Wiskanjers” ook in de andere klassen geïntroduceerd. 

 

Onze vijfdeklassers startten dit schooljaar op splinternieuwe schoolbanken. Ongetwijfeld zullen zij nu 

veel aandachtiger kunnen opletten en veel properder in hun schriften kunnen werken…  
 

Van harte welkom op onze school: 
Op 1 september startten Tibo, Gilles, Robbe, Manon, Alexine, Mats, Hayal, Senne, 

Amelie, Damian, Noah, Luca, Matteo, Hannes, Cériel, Charlotte, Britney, Maïthé, 

Ilona, Josephine, Soraya, Shalyna, Aiko, Inna, Nynke, Miar, Maïthé en Joudi op 

onze school. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis 

voelen. 
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Geboorte : 
Guust, eerste kindje van juf Jana De Mey (1KOa) 

Noalie, kleindochter van juf Linda Martens (Zorg) 

Amélie, kleindochter van directeur Geert De Kezel 

Van harte gefeliciteerd ! 
 

Overlijden: 
mevr. Thérèse Van Poucke, oma van juf Ellen uit 6A 

dhr. Clement Willems, opa van Jerke uit 6B 

dhr. Urbain Wieme, opa van Joran uit 5B 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
 

 

Persbericht:  
 

Fluorescerende potloodborden aan scholen Zone 30 verruimd vanaf 1 september 
Het Nieuwsblad - 29/08/2017 door Ivan Vanhove  

 
 

Evergem - Voortaan maken 
fluorescerende potloodborden aan 
zeventien Evergemse scholen 
autobestuurders duidelijk dat ze hun 
snelheid moeten aanpassen. 
Bovendien wordt vanaf 1 september 
in de drie grote woonkernen de zone 
30 verruimd. Die maatregelen 
moeten de verkeersveiligheid van 
vooral de scholieren vergroten. 

 
 
 
 
 

Het gemeentebestuur van Evergem neemt maatregelen om de verkeersveiligheid aan de 17 scholen in 
de gemeente te verhogen. Zo liet de gemeente 56 potloodborden installeren aan de schoolomgevingen. 
“Ze kostten 15.000 euro”, zegt Evergems burgemeester en voorzitter van de politieraad van de zone 
Assenede-Evergem Joeri De Maertelaere (N-VA). “Om ook aan de scholen van Assenede die borden te 
plaatsen, werd nog eens ruim 5.000 euro betaald. Vroeger namen scholen eigen initiatieven om hun 
omgeving verkeersveilig te maken. Nu gebeurt dat op een uniforme manier. Aan de vrije basisschool van 
Ertvelde staan de potloodborden niet enkel op de parallelweg van de Lindenlaan, maar ook op die 
hoofdweg. Om alles tijdig klaar te hebben, moest het gemeentepersoneel zelfs het jongste weekend 
werken.” 
 
Controles op fietsen opgevoerd 
De schoolomgevingen zijn al lang wettelijk zone 30, maar die waren versnipperd. “Bij de start van het 
nieuwe schooljaar worden de zones in Evergem, Ertvelde en Sleidinge uitgebreid tot een aaneengesloten 
zone 30”, zegt schepen van Verkeer Erik De Wispelaere (CD&V).  
“Daardoor maken in Evergem voortaan de Kapelle- en Hofbilkstraat deel uit van de zone 30. In Ertvelde 
is dat het geval voor de Pastorijstraat en in Sleidinge voor de Weststraat. In die laatste woonkern staan 
op het traject Sleidinge Dorp van gewestweg N456 variabele borden om de zone 30 aan te duiden. Dat is 
ook het geval in Burggravenlaan, Droogte, Kloosterstraat, Lindenlaan en Oosteiendestraat. Elders geldt 
de zone 30 altijd, maar de snelheidscontroles zullen vooral bij de start en einde van de lesdagen 
gebeuren.” 
Dankzij de aanwerving van twee gemeenschapswachten kan ook nog meer aandacht worden 
geschonken aan de fietsencontrole van de scholieren. “In september en oktober worden in alle 
Evergemse scholen de fietsen geïnspecteerd”, zegt schepen van Onderwijs Rob Trenson (N-VA). “Dat is 
niet overbodig. Vorig jaar waren 620 van de 1.835 gecontroleerde tweewielers wettelijk niet in orde. We 
rekenen dit schooljaar alvast op een beter resultaat.” 

 

Schepen van Verkeer Erik De Wispelaere (CD&V), 
burgemeester Joeri De Maertelaere en schepen van Onderwijs 
Rob Trenson (beiden N-VA) en enkele directies van lokale 
basisscholen aan een potloodbord. Foto: ivh 
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Fruit = gezond! 
Daarom: iedere voormiddag geven jullie de kinderen (hapklaar) fruit mee. Hebben 

jullie het gesneden of gepeld of … ? Berg het dan op in een herbruikbaar, 

genaamtekend doosje (wij zien niet graag aluminiumfolie)!  
 

IEDERE VOORMIDDAG = FRUIT! 

 

 

Dorst? 
Wij bieden op school witte melk, bruiswater en plat water (er is ook een drankfonteintje) aan. Indien 

jullie van ons aanbod geen gebruik willen maken, kunnen jullie zelf een 

drankje meegeven met jullie kind (geen brik, wel in een herbruikbare 

fles). Echter … alleen die soort drank die wij ook op de school 

aanbieden! Maak het je kind (en ons) niet moeilijk door op zoek te 

gaan naar variëteiten. Dit is echt niet de bedoeling!  
 

 

 

1ste leerjaar: opvang: 
Omdat de kinderen van het 1ste leerjaar aan heel wat nieuwe zaken moeten wennen, willen we, ’s avonds, 

de stap naar de opvang naar de Eeklostraat eventjes uitstellen. 

Daarom krijgen de ouders van alleen deze kinderen de keuze of hun kind, in september en oktober, 

meegaat met de rij naar de opvang van de Eeklostraat of bij de kleuters in de Lindenlaan blijft.  
 

 

Brengen en afhalen van kinderen:  
Voor de veiligheid van ALLE kinderen vragen wij jullie medewerking!  

 

Brengen: 

Lindenlaan: gelieve afscheid te nemen van je kind aan de witte lijn aan de ingang. Wil je blijven kijken, 

neem dan plaats achter de rood/witte ketting. Zo blijft de doorgang vrij voor wie nog moet toekomen 

en blijft het overzichtelijk voor de kleuterleidster. Heb je een mededeling voor de leerkracht? Geen 

enkel probleem, kom gerust tot aan de leraarskamer. Heb je een boodschap voor de leerkracht die 

toezicht heeft? Wacht dan tot het gebeld is, want tijdens het gesprek met jou kan de leerkracht geen 

toezicht doen! 
 

Afhalen kleuters: 

De kleuterjuffen komen met hun kleuters onder het afdak (juf Sarah/juf 

Jana blijft in de peuterklas). ALLE ouders (ook van juf Sarah/juf Jana) 

wachten achter de witte lijn op de speelplaats (tegenover het afdak van de 

kleuters). Op teken van de kleuterjuf kom je je kind in de rij halen. Je neemt 

het bij de hand en je verlaat de speelplaats. (laat de kinderen niet onbewaakt 

spelen op het speeltuig, er is immers geen toezicht). Wacht je nog op een 

broer of een zus van het lagere? Blijf dan achter de witte lijn wachten, met je kleinste(n) aan de hand. 
 

 

Afhalen kind lagere: 

De kinderen van het lagere verlaten onder begeleiding de speelplaats.  

Veiligheidshalve wacht je, in de Lindenlaan, best op de speelplaats. Mits goede afspraken met je kind 

kan je hem of haar ook op straat opwachten. 

De kinderen van de Eeklostraat, die per auto afgehaald worden, stappen in op de parking van de 

bibliotheek (eveneens om veiligheidsredenen!). 

 

!! Wijk je af van onze organisatie dan ben jij, als ouder, volledig verantwoordelijk bij ongevallen! !! 
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Afhalen van de peuters: 

-  na goede ervaringen voorbije schooljaren blijven 

juf Sarah of juf Jana (en juf Caroline) met de 

peuters in de klas 

- afhalers wachten op de kleuterspeelplaats, 

achter de witte lijn 

- bij het eerste belteken (omwille van de veiligheid van alle kinderen: ABSOLUUT NIET VROEGER!!!) 

openen ‘de afhalers van de peuters’ de poort om op de speelplaats van het lagere te komen 

- via de deur aan de gymzaal (naast de deur van de toiletten) komen de afhalers naar de peuterklas 

(gelieve NIET de deur van de inkomhal te gebruiken, zodat we de kinderen van het lagere niet 

hinderen) 

- de peuters wachten op de zitbanken in de onthaalhoek van de klas, wanneer ze de afhaler zien stellen 

ze zich recht om mee te gaan; juf Sarah of juf Jana zijn in de buurt van de deur om toezicht te 

houden.  

De afhaler keert terug via de deur aan de gymzaal. Gelieve dan zo snel mogelijk de speelplaats van het 

lagere te verlaten, zo kunnen de kinderen van het lagere rustig de rijen vormen. 

- wie nog een oudere kleuter moet meenemen kan die, bij het verlaten van de school dan meenemen 

- wie moet wachten op een kind van het lagere neemt de peuter mee naar de kleuterspeelplaats en 

wacht daar, opnieuw, achter de witte lijn 

- afhalers die de juf willen spreken, wachten tot alle peuters vertrokken zijn. 
 

 

 

 

Luizencontrole: 
Iedere 1ste schooldag na een vakantie houden de leerkrachten luizencontrole bij 

jullie kind. ALLE kinderen krijgen dan een briefje mee, waarop aangestipt staat of 

er luizen en/of neten ontdekt werden.  

 

Om alle vakantieluizen te verjagen, volgende zinvolle tip:  
 

 

Nat-kam-methode stap voor stap: 

Benodigdheden: gewone shampoo, conditioner (crèmespoeling, balsem), gewone 

kam, zeer fijne luizenkam, wit keukenpapier, handdoek. 

Wat te doen? 

- Was het haar met gewone shampoo.  

- Breng een grote hoeveelheid conditioner aan en laat enkele minuten inweken. 

- Haal met een gewone kam de knopen uit het haar. 

- Buig het hoofd voorover en kam het haar met een luizenkam van achter naar voor, tegen de 

schedelhuid aan. Begin bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere. Doe dit 

van links naar rechts en van rechts naar links. 

- Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan het witte keukenpapier en controleer of er 

luizen aanwezig zijn. 

- Spoel het haar en laat het zeer nat. 

- Kam het haar met een gewone kam naar achter. 

- Hou het hoofd rechtop en kam met de luizenkam van voor naar achter. Schuif hierbij 

opnieuw van het ene oor naar het andere. 

In totaal dient u minstens een kwartier te kammen. Eenmaal het karwei 

voltooid, legt u de kammen in water van minstens 60°C.  
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BEDANKT ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 augustus 2017 om 12.30 uur trok mevr. Linda 

De Buck voor het laatst het hek van VBS-Ertvelde 

achter zich dicht. Na 15 jaar aan het hoofd van de 

school te hebben gestaan heeft ze bij de Diocesane 

Begeleidingsdienst een nieuwe uitdaging gevonden 

als taalbegeleidster. Ze koos er ook voor om 

deeltijds te gaan werken om toch wat meer 

ademruimte te hebben en vooral om meer te kunnen 

genieten van het gezin en de kleinkinderen. 

Namens het team wensen we haar alle goeds ! 

Persoonlijk wil ik haar ook bedanken voor de vele 

tijd die ze besteedde, om alles van de school in mijn 

handen door te geven. 

 

 

 

 

Na vele jaren nemen we ook afscheid van klusjesman Marnix, die steeds klaar stond om de klussen op 

school uit te voeren.  

Etienne is nu onze nieuwe vrijwilliger, die deze taak op zich wil nemen.  

 

Rekeningen betalen: 
Opgelet: wanneer er aan de schoolfactuur geen overschrijvingsstrook hangt, heb jij opdracht gegeven 

tot domiciliëring! Vermijd dus dubbele betalingen! Dank hiervoor! 

 

Blijven eten op school: 
Aangezien de plaatsen in onze eetzalen toch wel beperkt zijn, vragen wij om jullie 

kind alleen op school te laten eten wanneer jullie, ouders, uit werken zijn. Is er 

iemand van jullie thuis? Laat jullie kind dan, a.u.b., thuis eten! Alvast bedankt 

hiervoor! 

 

 

Nieuwe prijzen maaltijden (met goedkeuring van de Schoolraad): 
warme maaltijd kleuter (€ 2,75) + water (€ 0,35) + remgeld (€ 0,75) = 3,85 

warme maaltijd lager (€ 3,75) + water (€ 0,35) + remgeld (€ 0,75) = 4,85 

In deze prijs wordt enkel de verhoging van de leveranciersprijs doorgerekend. 
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 
 

Even herhalen: morgentoezicht in de 

Eeklostraat:  

-Sinds 1 september 2013 is er, net als in de 

Lindenlaan, ’s morgens om 8 uur, toezicht door een 

leerkracht. De kinderen die toekomen tussen 8 en 

8.15 uur kunnen ofwel naar de opvang ofwel onder 

het afdak bij de leerkracht.  

- Kinderen die reeds vóór 8 uur in de opvang zijn, 

blijven in de opvang tot 8.15 uur. 
 

Traditiegetrouw:  

Alle kinderen van het 1ste leerjaar ontvangen een 

fluohesje als welkomstgeschenk.  

Zodoende hebben alle jongens en meisjes van de 

lagere school een fluohesje. Mogen wij vragen aan 

jullie, ouders, om hen te stimuleren ‘gezien’ te 

worden in het verkeer? Uit naam van de kinderen: 

“Dank!”  
 

Kleuters: 

Alle kleuters zullen deze week thuiskomen met 

een opvallende sleutelhanger aan het boekentasje. 

Hopelijk worden ook zij nu beter gezien in het 

verkeer! 

Mogen we hierbij rekenen op de medewerking van 

de ouders en de sleutelhanger er aan te laten? 

Dankjewel! 
 

Ter herinnering: infoavonden:  

Wij willen de infoavonden warm aanbevelen aan 

alle ouders!  

De ouders van de kleuters, 1ste + 2de + 3de  leerjaar 

worden om half 8 verwacht in de eetzaal van de 

Lindenlaan; ouders met kleuters in Tervenen 

komen naar Tervenen; de ouders van 4de + 5de + 6de  

leerjaar in de gymzaal van de Eeklostraat.  

De data vinden jullie op de kalender hiernaast.  

 

 

 

 

  

SEPTEMBER 

1V start / luizencontrole  wk 35 

2Z   

3Z   

4M 19.30 uur: infoavond 4+5+6 wk 36 

5D 19.30 uur: infoavond 1+2+3  

6W   

7D 
Lagere : fietscontrole 

19.30 uur: infoavond kleuters 
 

8V fietsbehendigheid 4de   

9Z   

10Z   

11M 20.00 uur: oudercomité wk 37 

12D   

13W   

14D   

15V fietsbehendigheid 6A  

16Z   

17Z   

18M  wk 38 

19D   

20W   

21D   

22V fietsbehendigheid 6B  

23Z   

24Z   

25M 

lagere: sportdag  

kleuters: sportvoormiddag 

19.30 uur: schoolraad 

wk 39 

26D 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG :  

de kinderen hebben VRIJAF,  

DE SCHOOL IS GESLOTEN! 

 

27W NM: scholencross te Doornzele  

28D   

29V 
Start wafelbakverkoop 

fietsbehendigheid 2A 

 

30Z 10–11.30 uur: PEUTERKIJKDAG!  

We wensen jullie 

allen een fijn 

schooljaar ! 
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Bijlage 1 bij het schoolreglement (01.09.17) 
 
 

SCHOOLPARTICIPANTEN 
 
SCHOOLBESTUUR 

VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO EVERGEM-ERTVELDE-SLEIDINGE 
Akkerken 2,      9940     SLEIDINGE 

 
 Voorzitter: Marc De Roo, Sanderuslaan 48, Sleidinge (09 357 52 27) 

Plaatselijke lid van de beheerraad: Valeer De Waele, Molenwegel 3 
                                                              

SCHOLENGEMEENSCHAP  
 KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP EVERGEM  ‘SEPTEM’ 

 (Evergem, Ertvelde, Sleidinge, Doornzele-Langerbrugge, Rieme, Belzele, Kluizen) 
 Akkerken 2, 9940     SLEIDINGE 
 Coördinerend directeur: Johan De Rycke 
 
DIRECTIE 

Geert De Kezel, Vlierstraat 9, Eeklo (09 378 06 76) 
 
BELEIDSONDERSTEUNER 

  Isabelle Van Hijfte 
 
SCHOOLVERANTWOORDELIJKEN 

Eeklostraat: Kathy De Waele 
Lindenlaan: Linda Martens 
Tervenen: Tania De Vleesschauwer  
                        

LEERKRACHTEN 
  Kleuterschool 

    Myriam Boelaert, Stuivenbergstraat 26, Ertvelde (09 344 01 16) 
  Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, Waarschoot (09 378 46 80) 
    Evelyne De Clerck, Vliet 41, Boekhoute (0499 22 66 51) 
    Jana De Mey, Klinkaartstraat 2, Eeklo (interim: Sarah Van Hecke, Kanaalstraat 6A, Rieme) 
  Griet De Sonville, Leo Steelstraat 26, Sleidinge (09 357 67 29) 
    Tania De Vleesschauwer, Hontseindestraat 79, St. Margriete (09 344 21 08) 
    Katrijn Pauwels, Sanderuslaan 37, Sleidinge 
     Isabelle Van Hijfte, Nachtegaalstraat 18, Ertvelde (09 344 76 32) 
  Joost Vande Velde (gymleerkracht), Wolvengracht 38, Mariakerke (09 330 71 78) 
  Myriam Vermeire, Joost van de Vondellaan 13, Ertvelde (09 344 01 97) 
   
    Lagere school 

    Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, Waarschoot (09 378 46 80) 
    Ann Braeckman, Walprijestraat 8, Ertvelde (09 344 65 91) 
  Debby Coene, Riemesteenweg 139, Ertvelde (09 219 95 80) 

     Frédéric De Beir, Sportlaan 41, Eeklo (09 335 86 49) 
          Hilde De Brandt, Roze 90, Eeklo (09 378 49 20) (interim: Imke Van Heule, August Ruyssenlaan 38,Sleidinge) 
         Sandra Devogelaere, De Akker 52, Nevele  

    Nele De Vos, Ertveldesteenweg 70B, Oosteeklo (09 335 59 69)  
  Ellen De Vreese, Kanaalstraat 11, Ertvelde (09 329 95 67) 
    Kathy De Waele, Garenstraat 38, Ertvelde (09 344 63 53) 
    Katrien Gellens, Predikherenlei 36, Ertvelde 
  Stefanie Lataire, Wijnzilver 21, Lovendegem (09 330 87 32) 
    Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
    Karen Robbrecht, Zwaluwlaan 31, Wachtebeke (09 344 21 83) 
  Jolien Santens, De Conincksgoed 8, Bellem  

  Joost Vande Velde (gymleerkracht), Wolvengracht 38, Mariakerke (09 330 71 78) 
     Ilona Verduijn, Nieuwstraat 11, Eede (0031 117 72 04 44)  
        
    Kinderverzorgster 

    Caroline Speeckaert, Stuivenbergstraat 65, Ertvelde (09 344 01 99) 
 

  Zorgbegeleider 

  Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
  Dominique Van Acker, Molenstraat 5, Ertvelde (09 344 73 46) 
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  ICT-coördinator 

  Géry De Munter, Oosthoek 99, Oosteeklo (09 373 93 47) 
 

Preventieadviseur 

  Jan De Latter, Dellaertsdreef 15, Sleidinge (09 357 79 29) 
   

ADMINISTRATIEVE HULP 

    Nadine Vyncke  
 

MIDDAGTOEZICHT 

     Sabine Van Herreweghe (Eeklostraat), Els Dhaene (Eeklostraat), Marleen Dierick 
    (Eeklostraat + Lindenlaan), Christine Mares (Lindenlaan), Nancy Van Beveren (Lindenlaan), Annie 
          Wolters (Lindenlaan) en Centa Danneels (Tervenen) 

 
OPVANG 

Sabine Van Herreweghe (Lindenlaan), Nele Claeys (Lindenlaan), Corine Verhaeghe (Eeklostraat), Christelle 
Vangheluwe (Eeklostraat), Nancy Van Beveren (Tervenen) 

 
ONDERHOUD 

          Linda Vanderheyde + Els Dhaene (Eeklostraat), Ria Balliu (Tervenen) 
          Annie Wolters + Christine Mares (Lindenlaan)  

 
OUDERCOMITE 

          Voorzitter: Petra Vervack, Nieuwburgstraat 8A, Assenede (09 344 96 02) 
          Penningmeester: Natalie Vermeersch, Warandestraat 18, Ertvelde  
 
SCHOOLRAAD 

          Bestaat uit drie geledingen: 
 oudergeleding: Sylvie Daeninck, Lieven Somers, Paul De Neve 
 personeelsgeleding: Kathy De Waele (secretaris), Linda Martens, Myriam Vermeire 
 lokale gemeenschap: Isabelle Devlies, Alex Helderweirt, Corine Verhaeghe (voorzitter) 
 
CENTRUM voor LEERLINGENBEGELEIDING van het MEETJESLAND                 www.vclbmeetjesland.be 

          Visstraat 14                                   
          9900 Eeklo 
          09 376 70 50 
                                                       
          Schoolverantwoordelijken:   Sophie Steyaert, psycho-pedagoog 
                                                       Kathleen Thienpond, maatschappelijk assistent 
                                                       Sophie De Bondt, schoolarts 
                                                       Annelies Van Hecke, paramedisch werker 
 
PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST 

           Inspecteur-adviseur godsdienst: Myriam De Backer 
           Pedagogisch adviseur – hoofdbegeleider: Peter Steyaert 
           Districtbegeleider:  Kathleen Pisman 

 

VAKANTIEDAGEN Wil bij de planning van uw vakantie rekening houden met de schoolvakanties a.u.b. 

  

Vakantiedagen 2017-2018: 

(eerste schooldag is vrijdag 1 september 2017!) 

pedagogische studiedag (geen opvang voorzien) dinsdag 26 september 2017 

herfstvakantie 28 oktober  5 november 2017  

kerstvakantie 23 december 2017  7 januari 2018 

pedagogische studiedag (opvang voorzien) woensdag 31 januari 2018 

krokusvakantie 10 februari  18 februari 2018 

paasvakantie 31 maart   15 april 2018  

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 30 april 2018 

Feest van de Arbeid dinsdag 1 mei 2018 

Hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 14 mei 2018 

Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018 

zomervakantie vrijdag 29 juni 2018 – vanaf ‘s middags    
 


