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NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           december 
 

 

 

Geboortes: 

Célesté, zus van Louise Van Quekelberghe (1KOa) 

Arn, broer van Thor Van Acker (Tervenen)   

Rens, zoon van juffr. Stefanie (2A) 

Van harte proficiat! 
 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers: 

Na de herfstvakantie startten Max, Sayara, Senne in de Lindenlaan en Loïcq op Tervenen. 
 

De goede sint: 

Sinterklaas liet ons weten dat hij opnieuw 1 groot pak brengt in iedere 

kleuterklas. 

Hierbij heeft het oudercomité beloofd zwarte Piet te helpen bij het verdelen 

van snoepgoed in alle klassen. 

En … enkele leerkrachten en de 6deklassers bereiden zich volop voor om alle 

kinderen van school opnieuw een fantastische Sintmusical te brengen. (zie 

website) 
 

Kinderopvang:      

De eerste week van de kerstvakantie is er opvang in de Gemeentelijke 

Basisschool Evergem (Reibroekstraat 2a) op maandag 23 december van 7 tot 

18 uur, op dinsdag 24 december van 7 tot 12 uur en op vrijdag 27 december 

van 7 tot 18 uur. 

De tweede week is er opvang in de Gemeentelijke Basisschool Evergem (Reibroekstraat 2a), 

Gemeentelijke Basisschool Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142) en prefabgebouwen Sportcentrum 

Hoge Wal (Guldensporenlaan 34) op maandag 30 december van 7 tot 18 uur, dinsdag 31 december 

van 7 tot 12 uur, donderdag 2 januari van 7 tot 18 uur en op vrijdag 3 januari van 7 tot 18 uur. 
 

 

HELPENDE HANDEN 
 

Als OsCaar, oudercomité van de school, zijn wij ook dit schooljaar steeds 

op zoek naar 'helpende handen' voor onze diverse activiteiten! 
 

Onze agenda kunt u vinden op de website van onze school, 

www.vbsertvelde.be, onder 'oudercomité, jaarprogramma’. 
 

Indien u kunt helpen op één of meerdere activiteiten, kunt u zich al opgeven door een mailtje te 

sturen naar kellyverhoene@telenet.be of u geeft zich op per activiteit, op de briefjes die dan 

meegegeven worden. 
 

Alvast bedankt! 

mailto:kellyverhoene@telenet.be
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Zijn er getuigen? 

Op woensdag 6 november waren er oudercontacten in enkele klassen van de  

bovenverdieping van de Eeklostraat. De donderdagmorgen merkten juffr. Debby  

en juffr. Ellen dat hun paraplu verdwenen was en … iemand had onze kiwi’s opgegeten 

en de restafval laten liggen. Wie kan ons hieromtrent informatie verschaffen?  

Beloning? Een zoen van de juf en een bank vooruit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Help je mee? 

           Heb je een vraag of een mededeling voor de juffrouw of de meester? Kan je dan even 

           wachten tot het toezicht van de leerkracht voorbij is? Het is belangrijk dat de 

           leerkracht optimaal toezicht kan houden, zodat er geen kinderen onbewaakt uit de rij 

           kunnen lopen of zodat er geen kinderen kattenkwaad kunnen uitsteken of zodat … 

           Dank voor je medewerking! 
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Adventscampagne: 

Armoede op het platteland is minder 

zichtbaar. Veel plattelandsbewoners 

durven niet met hun problemen naar 

buiten komen uit schaamte. In een 

kleinere dorpsgemeenschap is er minder 

anonimiteit en mensen zetten er niet 

snel de stap naar de formele 

hulpverlening. Dit maakt dat armoede er 

minder meetbaar is, en daardoor ook 

minder zichtbaar en vaak vergeten … 

 

Met de campagne ‘Armoede (op den) 

buiten’ wil Welzijnszorg deuren openen en de problematiek van plattelandsarmoede naar buiten 

brengen. 

 

  

ochtendbeweging in de Lindenlaan: 

             grootouderfeest Tervenen: 

 

 

 DECEMBER            advent  

Z1   

M2 schoolhoofd naar informatienamiddag  

D3 lagere: startmoment advent  

W4 FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het OC)  

D5 
5de: fietsbehendigheid 

schoolhoofd naar informatiedag 

19.30 uur: Lindenlaan: oudercomité 
wk 49 

V6 

sinterklaasfeest + 

+ om 19 uur: avondvoorstelling voor  

familie van ‘t 6de 

 

Z7   

Z8   

M9 
Tervenen: toneel 
schoolhoofd naar informatienamiddag 

 

D10 16 uur: personeelsvergadering LO  

W11 
FRUITDAG 

1ste: CLB-onderzoeken op school 
 

D12 
5de: fietsbehendigheid 
16 uur: personeelsvergadering KO 

wk 50 

V13 RAPPORT 2  

Z14   

Z15   

M16   

D17   

W18 FRUITDAG  

D19 
5de: fietsbehendigheid 

4de: sterzingen 
wk 51 

V20 

- 8.30 uur: voor alle kinderen: ontbijt 

aangeboden door het oudercomité 

- gezamenlijk slotmoment van de 

advent 

- 15 uur: kerstliederen (Lindenlaan) - 

iedereen welkom! 

 

Z21   

Z22   

M23   

D24   

W25 Kerstmis  

D26  wk 52 

V27   

Z28   

Z29 Kerstvakantie  

M30   

D31   
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Naar aanleiding van de voorbije voorleesweek en in het kader van ons jaarthema ‘Vele verhalen, 

één school!’: 

 

Voorlezen doet lezen. 

VOORLEESTIPS 
 

PASSIE DOET LEZEN 

Een gepassioneerde voorlezer is de voorlezer van ieders 

dromen. Vertel dus verhalen waar je zelf om moet lachen, 

kies personages die meteen in je hoofd ronddwalen, toon illustraties die je niet meer loslaten. Elk 

voorleeskwartiertje is een klein cadeautje: een blokje tijd en intimiteit met een kind. 

 

TAAL DOET LEZEN 

Hét ultieme voorleesboek bestaat niet, dat is voor elk kind anders. Maar een goede spitsvondige 

tekst is van het grootste belang. Luister naar het ritme van de tekst, de kleur van de woorden. 

Ook herkenbaarheid is belangrijk. Elk kind, klein of groot, zoekt een aanknopingspunt in het 

verhaal, een parallel tussen het vertelde en zijn eigen leven. Het is de deur tot een boek. 

 

LEZEN DOET PRATEN 

Je hoeft geen acteerwonder of woordkunstenaar te zijn om te kunnen voorlezen. Toch zijn je 

intonatie en spreekritme niet onbelangrijk; het kan voor kinderen een sleutel tot de betekenis 

van het verhaal zijn. Spreek rustig en duidelijk, zodat ze de tijd krijgen om woorden op te 

pikken. Kleur je taal met vrolijkheid, spanning of verdriet, waar het verhaal dat vraagt. 

 

LEZEN DOET SPELEN 

Samen in een boek kruipen is een spel. De fijne reacties van je kind moedigen je aan om het met 

nog meer overtuiging te spelen. Zet je lichaam en mimiek in om personages te verlevendigen en 

lach samen om hun gekke, grappige of guitige streken. Humor is de beste verleider, net als 

spanning. Op voorhand uitkienen waar je stiltes moet inbouwen of je stem tot een spannende 

luidsterkte kan laten dalen, brengt je luisteraars tot op het puntje van hun stoel. 

 

LEZEN DOET BELEVEN 

Na het voorleeskwartiertje is het gezellig om nog even na te praten. Wat vonden ze ervan? Wat 

was de leukste prent? En wie heeft de kleine mol uiteindelijk geholpen? Eenvoudige vragen 

dragen bij tot het verhaalbegrip of laten kinderen nog even nagenieten. Zo leer je ook wat je 

kind graag leest. Een verhaal eindigt ook niet bij de laatste bladzijde; het kan inspireren tot een 

knutselactiviteit of een leuke uitstap. 

 

MEER DOET LEZEN EN LEZEN DOET MEER… 

Hoe meer, hoe beter! Dat geldt ook voor voorlezen. Boeken uit de bibliotheek, geschenkboeken, 

geleende verhalen, de boekjes uit onze Verteltassen bij de kleuters, zolang er maar voorleesvoer 

voorradig is. Ook de plek en de tijd is van minder belang dat de goesting. Je zal al snel het 

sneeuwbaleffect ontdekken: kinderen die vaak worden voorgelezen, snakken naar meer. Nog, nog, 

nog! Ze zullen later zelf makkelijker lezen en schrijven, al willen ze dan vast ook nog voorgelezen 

worden. Op voorlezen staat geen leeftijd… 

 

 

 

 

 

 (meer voorleestips op www.voorlezen.be) 


