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                                           september 
 

 

 

Beste ouders en kinderen 
 

“Er was eens …” Wat hierop volgt weten we allemaal! Wordt het spannend, 

griezelig, triestig, romantisch, fantasierijk, werkelijkheidsgetrouw, meeslepend, 

om stil van te worden of misschien tot nadenken stemmend? 

Er zijn echter nog zoveel andere verhalen die niet beginnen met “er was eens”.  

We luisteren dagelijks naar ontelbare verhalen van vele mensen: kleuters, 

kinderen, leerlingen, collega’s, ouders, grootouders, …  

Ieder van ons heeft een verhaal,  

ook al spreekt elk zijn eigen taal.  

Geen onderscheid van ras of kleur,  

kind, ouder, juf, meester of directeur.  

Kunnen wij luisteren en aanvoelen wat er leeft? Kunnen we telkens weer even loslaten waar we 

mee bezig zijn om in te stappen in een nieuw verhaal?  

Hoe dan ook  ‘Vele verhalen … één school’ wordt de rode draad doorheen het schooljaar 2013-

2014. 

Met nieuwsgierige groeten, 

het schoolteam 

Geboorte: 

Maxim, broer van Seppe Savat (1KOb) 

Van harte proficiat! 

 

Overlijden: 

Omer Devogelaere, vader van juffr. Sandra (leerkracht 5B) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Nieuwe gezichten op onze school: 

- Er starten 16 peuters in de Lindenlaan: Jutta, Matisse, Louise, 

Xander, Mare, Elena, Alyssa, Noë, Simon, Milan, Wout, Illian, Wiebe, 

Thibo, Marie en Kitana. Op Tervenen mogen we Simon verwelkomen. 

- Ook in andere klassen maken we kennis met nieuwe kinderen:  Zina (2-

3KOb), Mathis (2-3KOc), Febe (1A), Wout (1A), Loïc (2A), Lore (3A), 

Thaïscha (5B) . 

Dat ze zich vlug mogen thuis voelen bij ons! 

 

 

 

zaterdag 26 april: feest op school! 
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Spiksplinternieuw:  

- Eerst en vooral een welgemeende dank 

aan ieder die de acties van de school en 

vooral van het oudercomité steunden. Hierdoor 

krijgt de school het prachtige ‘rovershol’ (= het 

nieuwe speeltoestel op de speelplaats van de 

kleuters), het speelhuisje (op de speelplaats van 1 – 

2 – 3) en de nieuwe doelen (op de speelplaats van 4 – 

5 – 6) van het oudercomité cadeau.  

- Reeds op verkenning geweest op onze nieuwe website? www.vbsertvelde.be (jullie kunnen hier 

nu ook onze nieuwsbrief ‘Okidoki’ raadplegen) 

- De jongen en het meisje van het schoollogo hebben frissere kleuren gekregen. 

- De niet-meer-te-lezen-logoborden zijn vervangen door nieuwe blikvangers. 

- In het lagere waren de rapporten aan vernieuwing toe. 

- Kopieermachines met nog meer mogelijkheden staan ter beschikking van o.a. de leerkrachten. 
 

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! 
 

Fruit = gezond! 

Daarom: iedere woensdag 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)!  

WOENSDAG = FRUITDAG! 
 

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.  

 

Opvangrij: 

De begeleiding van de opvangrij (’s avonds) zal vanaf 1 september gebeuren door een 

opvangverantwoordelijke en door een leerkracht. 
 

Bewegingsopvoeding bij kleuters: 

- Ook dit schooljaar zullen de kinderen van de 3de kleuterklas 2 maal per maand 

zwemmen op woensdagvoormiddag. Eén van de kleuterleidsters gaat mee naar het 

zwembad terwijl een andere kleuterleidster bij de kinderen van 2KO blijft. 

- De gymjuffen en -meester vragen of alle kleuters aangepaste kledij kunnen aantrekken 

op de dag dat er bewegingsopvoeding is: 

    juffr. Callista/Isabelle (1KOa): dinsdagVM en donderdagNM (meester Marc) 

juffr. Evelyne (1KOb): maandagNM (juffr. ElsW en dinsdagNM  (meester Marc)   

juffr. Griet (2-3KOa) + juffr. MyriamB (2- 3KOb): maandagVM (meester Marc) en 

 vrijdagVM (juffr. Petrouchka) 

juffr. Myriam V (2-3KOc): maandagNM (juffr. ElsW) en dinsdagVM (meester Marc) 

juffr. Tania (Tervenen): dinsdagNM (in Lindenlaan) en vrijdagNM (in Eeklostraat) 

      (meester Marc). 

http://www.vbsertvelde.be/
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Dorst? 

Wij bieden op school witte melk, chocomelk, 3 soorten fruitsap (ongezoet en op 

basis van vers geperst sap) en 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!  

 

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. 

 

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 kleuterleidsters komen met hun kleuters onder het afdak (juffr. Callista/Isabelle blijft in de 

gang, aan de gymzaal). ALLE ouders (ook van juffr. Callista/Isabelle) wachten achter de witte lijn 

op de speelplaats (tegenover het afdak van de kleuters). Op teken van de kleuterleidster kom je 

je kind in de rij halen. Je neemt het bij de hand en je verlaat de speelplaats. (laat de kinderen 



4 

 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

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! !! 

 

Afhalen van de peuters: 

- juffr. Callista of juffr. Isabelle (en juffr. Caroline) verzamelen 

met de peuters in de inkomhal aan de gymzaal (naast de toiletten 

op de speelplaats van het lagere) 

- 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 

- de afhalers wachten buiten aan de deur van de inkomhal 

- juffr. Callista of juffr. Isabelle zal telkens, aan de deur, een kind meegeven met een afhaler. 

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 juffr. willen spreken, wachten tot alle peuters vertrokken zijn. 

 
Wijziging toezicht in de Eeklostraat: 

-Vanaf 1 september 2013 zal er, net als in de Lindenlaan, ’s morgens om 8 uur, toezicht zijn 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. 

 

Nieuw in het schoolreglement: 

Aanvulling bij 14.BIJDRAGEREGELING: 

We verwachten dat die rekening binnen de maand volledig wordt betaald. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 

betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we ze 

beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig is, blijven beide ouders elk 

het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 

 

Aanvulling bij 4. AFWEZIGHEDEN: 

Elke afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na een schoolvakantie, dient 

verantwoord te worden door een medisch attest. 

 

Het integrale reglement vinden jullie op de website   www.vbsertvelde.be   . 

 

http://www.vbsertvelde.be/
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Traditiegetrouw: 

Alle kinderen van het 1ste leerjaar 

ontvingen vandaag 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!” 

 

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. 

 

We starten het 12de jaar GOK: 

GOK staat voor ‘gelijke 

onderwijskansen’. 

Bij de kleuters komt juffr. Isabelle Van      

Hijfte meestal tweewekelijks op 

maandag-, dinsdag, woensdag- en 

donderdagvoormiddag in de klassen. (in 

september en oktober vooral in 1KOb). 

Zo kan er aan sommige kleuters meer 

kansen geboden worden om iets onder 

de knie te krijgen. In het lagere zullen  

juffr. Hilde en juffr. Ilona  regelmatig 

in de klassen komen. Vaak zullen zij dan 

met een kleiner groepje de klas 

verlaten. Het kan ook dat de 

klastitularis met een kleiner groepje 

werkt. Nog een andere mogelijkheid is 

dat er 2 leerkrachten samen in de klas 

blijven om gedifferentieerd te kunnen 

werken. Misschien  moet de klastitularis wel naar een  

overleg? 

Als GOK-thema heeft onze school ook  leerlingen-  

participatie. Het is onze intentie  om vanaf 1 oktober 

opnieuw regelmatig samen te komen met de 

verschillende  leerlingenvertegenwoordigers  onder 

leiding  van juffr. Hilde en van juffr. Ilona. 

 SEPTEMBER  

Z1   

M2 
start  /   luizencontrole 

19.30: infoavond 4+5+6                     
 

D3 19.30: infoavond 1+2+3                      

W4 FRUITDAG  

D5 
fietsbehendigheid 6de  

19.30: infoavond kleuters 
wk 36 

V6   

Z7   

Z8   

M9 

schoolhoofd naar informatienamiddag 

19.30: infoavond oudercomité 

 in de Lindenlaan 
 

D10 16 uur: personeelsvergadering LO  

W11 FRUITDAG  

D12 
fietsbehendigheid 6de  
16 uur: personeelsvergadering KO 

20 uur: Eeklostraat: oudercomité 
wk 37 

V13   

Z14   

Z15   

M16 schoolhoofd naar informatienamiddag  

D17   

W18 FRUITDAG  

D19 fietsbehendigheid 6de  wk 38 

V20   

Z21   

Z22   

M23 
4de – 5de – 6de :  SPORTDAG 

19.30: Eeklostraat: Schoolraad                                                                
 

D24 
de kinderen hebben vrijaf 

DE SCHOOL IS GESLOTEN! 
 

W25 
FRUITDAG 

NM: scholencross te Doornzele 
 

D26 fietsbehendigheid 3de  wk 39 

V27 

8.45 uur: eucharistieviering 

(iedereen welkom) 

6de: start verkoop wafelbak 

 

Z28 10–11.30 uur: PEUTERKIJKDAG !  

Z29   

M30 
1ste + 2de + 3de: SPORTDAG 

kleuters: sportvoormiddag 
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Bijlage 2 bij het schoolreglement (01.09.13) 
 

RICHTPRIJZEN 
 

AANBOD Verplicht Niet-
verplicht 

Vermoe- 
delijk aantal 

Chocolademelk   0,40 ? 

Fruitsap (puur natuursap)  0,45 ? 

Witte melk / water  0,35 ? 

Remgeld (lunch zonder drank) 0,50  ? 

Remgeld (lunch met schooldrank – ook soep – naar keuze) 0,95  ? 

Warme maaltijd kleuter + water + remgeld  3,40 ? 

Warme maaltijd lager + water + remgeld  4,40 ? 

Zwembeurt (inkom) 0,60  +/- 20 

Jaarabonnement Dopido / Dokadi / Doremi  30 1 

Jaarabonnement Leesleeuw (vanaf 3
de

 kleuterklas)  29,95 1 

Jaarabonnement Zonnekind/-straal/-land  35 1 

Jaarabonnement Vlaamse filmpjes  30 1 

Jaarabonnement Kitskrant (6
de

)  17,50 1 

Jaarabonnement Leeskriebel (2
de

 graad)  25 1 

Kerstboek kleuter  5,50 1 

Kerstboek lager  5,50 1 

Paasboek kleuter  5,50 1 

Paasboek lager  5,50 1 

Vakantieboek   5 à 10 1 

Badmuts (éénmalig , kleur kan later omgewisseld worden) 4  1 

Gymtrui met schoolembleem 7  1 

Vervoer  toneel 5,50  1 of 2 

Toneel (€ 4 op kosten van de school) 0  1 

Auteurslezing (€ 1,25 op kosten van de school) 0  1 

Halve sportdag (kleinste kleuters) 2  1 

Sportdag (met drankje)  4,50 1 

Sportweek (klas 2, 3, 4) (5
de

: op kosten van de school)  10 1 

Zeeklas (klas 1)  100 1 

Openluchtklas (klas 6)  145 1 

cd-rom openluchtklas/zeeklas  5 1 

Schoolreis klas 2-3-4-5 20   1 

Themauitstap klas 3-4-5-6 10 à 15  1 

Themauitstap kleuter 5  1 

Nieuwjaarsbrieven  0,50 ? 

 
 
Deze tabel is enkel richtinggevend en niet beperkend. Kindgericht onderwijs gaat van de kinderen uit, wat inhoudt 
dat er vaak aanpassingen nodig zijn. 
Bedragen van themauitstappen, schoolreizen, sportweken,  zijn maar een schatting daar afstand, vervoer , 
deelnameprijs, inkom enz. meebepalend zijn voor de kostprijs en nu nog onbekend zijn. Ook het opgegeven 
aantal is vaak maar een schatting. Het is  wettelijk verboden om met 3 kinderen op een zitbank van de bus te 
zitten. Dit heeft tot gevolg dat er minder kinderen op een bus kunnen en uiteraard is de prijs van de busreizen 
duurder.  
Het oudercomité en de school doen een belangrijke financiële inspanning om de kostprijs van bepaalde 
activiteiten te drukken. 
 
 
De onkosten voor de voor- en naschoolse opvang in de Lindenlaan en in de Eeklostraat worden door het 
gemeentebestuur  aangerekend. Basis tarief: € 0,25 per aangevangen kwartier. Ouders die gebruik wensen te 
maken van de kinderopvang, moeten hun kinderen aanmelden bij de Dienst  Buitenschoolse  Kinderopvang. Je 
vult hiervoor, per kind, een aanmeldingsfiche in. Deze fiche vind je op   
www.evergem.be/buitenschoolse_kinderopvang   of vraag er naar bij de opvangsters. 
Voor drank wordt een 20-beurtenkaart aangeboden aan 9 euro, dit komt op de schoolrekening.  
Op Tervenen worden dezelfde tarieven toegepast.  

 


