
1 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

 

NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           november 
 

 

 

 

Geboorte: 

Kat, zus van Joachim Verselder (5A)  

Van harte proficiat! 

 

Opvang 1ste leerjaar: 

Na de herfstvakantie gaan alle kinderen van het 1ste (uiteraard ook van 2de en 3de) naar de opvang 

in de Eeklostraat. We zijn ervan overtuigd dat ieder het al goed gewoon is op school. 

 

Zwemmen:  

De kinderen dragen een badmuts van een aangepaste (door de 

gymleerkracht bepaald en overhandigd) kleur: 

 rood = watergewenning 

 blauw = middengroep, geen dieptegewenning 

 groen = 25 m zwemmen + dieptegewenning. 

Tot nu toe was het zo dat een kind, gedurende de gehele 

schoolloopbaan maar 1 keer een badmuts moest betalen. Bij verandering van kleur werd er geruild 

en de laatste badmuts werd eigendom. 

Met goedkeuring van de Schoolraad (vergadering 23.09.13) wordt het ruilsysteem stopgezet. 

Telkens een kind van badmuts verandert, zal er € 4 genoteerd worden op de schoolrekening. Bij 

verlies of schade zal eveneens een nieuwe badmuts aangerekend worden. 

Op deze manier krijgen alle kinderen telkens een mooie, nieuwe badmuts in handen, waarvoor ze 

zelf zorg kunnen dragen! 

 

Rapporten:  

Op 11 oktober kregen de kinderen van het lagere hun 1ste rapport. Je zal 

allicht vernieuwing gemerkt hebben?  

Vorig schooljaar heeft ‘de werkgroep rapport’ een visie  ontwikkeld om zo 

tot een gewenst rapport te komen. Onze wensen werden bezorgd aan 

‘Schoolonline’ (een online-softwarepakket, speciaal ontwikkeld voor scholen 

in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs die kiezen voor een 

doorgedreven ICT-integratie). 

Daar waar we eerst de mededeling kregen dat alle voorstellen mogelijk waren, werd het toch een 

moeizame weg! 

Het resultaat mocht gezien worden, maar is nog niet perfect! 

Hopelijk zullen, bij het volgende rapport, de schoonheidsfoutjes (en andere) verdwenen zijn! 
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Dag van de leraar:  

4 oktober … Het oudercomité bezorgde ieder van het schoolteam een flesje wijn. 

Daarop een zeer betekenisvolle tekst: 

“Men zegt wel eens met goede moed, waar een ‘te’ voor staat is nooit goed. 

Maar … te zorgzaam, te ijverig, te leuk, te goed, te cool, te gek, stemt onze kinderen 

en daarom ook ons, uiterst TEvreden!”   

Dit doet deugd! Van harte bedankt! 

 

11 november: 

Vooral de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar worden uitgenodigd tot deelname aan de 

plechtigheid ter gelegenheid van 11 november. Wij verwachten iedereen om 8.45 uur op school 

(Eeklostraat). Van daaruit vertrekken we samen naar de kerk voor de plechtige 

eucharistieviering om 9 uur.  

 

WANDEL MEE OP 11 NOVEMBER, IN DE LEMBEEKSE BOSSEN 

 

 

 

 

 

Elk jaar vindt op 11 november de 'Wandel mee' plaats. In 2013 wordt er gewandeld in de 

Lembeekse bossen. 

Keuze tussen 3 afstanden: 6 km, 11 km en 16 km. De wandeling is bedoeld voor jong en oud. Het 

parcours is ook toegankelijk met buggy’s. 

Starten kan vanaf 11 uur in Feestzaal ‘t Singel (Gentweg 58, Lembeke). 

Secretariaat sluit om 17.15 uur. 

De Wandel Mee is een activiteit die kadert in de actie Sportieve School, het 

sportprogramma voor kinderen van Evergemse lagere scholen. De kinderen die deelnemen 

verdienen een stempel op hun Olympische Sportpas. Volwassenen kunnen wandelen ten 

voordele van onze school ‘VBS Ertvelde’.  

 

Oproep:  
Beste ouders, mogen wij jullie vragen om tijdens de schooluren geen berichtjes te 

sturen naar het gsm-nummer van de juf of de meester? Eveneens willen we vragen om 

de leerkracht, tijdens de schooluren, niet op te bellen op het gsm-nummer. 

Leerkrachten worden geacht hun gsm op stil te zetten. 

Je hebt meer zekerheid dat je bericht ontvangen en beluisterd wordt, wanneer je 

telefoneert naar het secretariaat in de Eeklostraat (09 344 91 41) of naar de 

looptelefoon van de school in de Lindenlaan (09 344 63 55) of naar de school van 

Tervenen (09 344 68 05). 

 

!!!!!   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. 

Waar Feestzaal ‘t Singel, Gentweg 58, 9971 Lembeke  

Wanneer maandag 11 november 2013 

Van 11 uur - 17.15 uur 

Prijs 1 euro 

Vooraf inschrijven hoeft niet 



3 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

 

Voorleesweek 2013:  
De Voorleesweek, van 16 tot 24 november 2013 is een jaarlijks terugkerende 

campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en 

grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school:  samen met kinderen in 

boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar is 

plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig en intiem 

samenzijn.  

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!   Wij doen alvast mee … 

 

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! 

 

Premie voor openlucht- en zeeklassen: 

Verschillende ziekenfondsen betalen een tegemoetkoming uit. 

Indien u denkt recht te hebben op zo’n premie, vraag dan de nodige invulformulieren aan in uw 

kantoor. 

Wanneer de openlucht- of zeeklassen voorbij zijn, vullen we deze formulieren graag voor je in. 

 

Boterhammen blijven eten:  

Geef je soms ‘baby-bellekes’ mee als toespijs? Dan durven we te vragen het 

rode omhulsel thuis te verwijderen!  

Veel van die omhulsels komen op de vloer van de eetzaal terecht en die zijn 

achteraf zo moeilijk te verwijderen… daarom… 

Bedankt voor je begrip en voor je medewerking!  

 

 

26 oktober: 34ste wafelbak!!! 
Heb je niet de kans gekregen om wafels te bestellen? Kom dan gerust deze zaterdag langs, ofwel 

in de Eeklostraat 2 ofwel in de Lindenlaan 35 ofwel in de Kuipstraat 4 ofwel in de 

Guldensporenlaan 14 ofwel in Groot Kapittellei 5 ofwel in Tervenen 45a  (overal vóór 15 uur). 
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Verjaardagen: 

De verjaardag van een kind is steeds een feestelijke gebeurtenis. Op 

school wordt hiervoor zeker tijd vrijgemaakt. Sommige ouders geven die 

dag graag een traktatie mee, alhoewel dit helemaal niet hoeft. Wil je dit 

toch doen, blijf dan binnen de perken van het aanvaardbare, zowel wat 

betreft financieel als wat betreft de gezondheid. 

Geef je toch snoep mee, dan moeten de klasgenoten dit meenemen naar 

huis!  

Al eens gedacht aan een boek voor de klasbibliotheek of een cake voor heel 

de klas of een fruitmand of… ? 

 

 NOVEMBER  

V1 Allerheiligen  

Z2 Allerzielen  

Z3 komende week: OUDERCONTACTEN  

M4 
luizencontrole                                                      instap kleuters 

20 uur: oudercomité in de Eeklostraat 
 

D5   

W6 FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het OC)  

D7 4de: fietsbehendigheid wk 45 

V8 ‘s avonds: GEEN opvang  

Z9   

Z10   

M11 
8.45 uur: plechtigheid ter gelegenheid van WAPENSTILSTAND 

‘WANDEL MEE’ voor alle gezinnen 
 

D12 16 uur: personeelsvergadering LO  

W13 FRUITDAG                                                       NM: 6de: handbal  

D14 
2de: fietsbehendigheid 
16 uur: personeelsvergadering KO 

wk 46 

V15   

Z16   

Z17 VOORLEESWEEK  

M18 schoolhoofd naar informatienamiddag  

D19 Tervenen : grootouderfeest  

W20 FRUITDAG  

D21 
2de: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatiedag 

wk 47 

V22   

Z23   

Z24   

M25 3de: optreden in WZC Ten Oudenvoorde                         4de: sportweek  

D26 4de: sportweek  

W27 FRUITDAG                                                          4de: sportweek  

D28 
4de: sportweek 

2de: fietsbehendigheid 
wk 48 

V29 4de: sportweek  

Z30   

 

 

 

zaterdag 26 april: feest op school! 


