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NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           januari 
 

 

 

Kijk deze Kerstnacht eens naar de hemel  

om te zien of er net als toen de éne ster  

of misschien meerdere sterren te zien zijn.  
  

Sterren die ons vertellen  

dat er huizen zijn waar Hij welkom is  

en thuis mag zijn.  
  

Sterren die ons vertellen  

dat er gezinnen zijn die open staan  

om mensen op te nemen.  
  

Sterren die ons vertellen  

dat kleine mensen van aan de kant  

ook op feestdagen in die huizen welkom zijn.  
  

Sterren die ons vertellen  

dat wijze mensen die Zijn spoor volgden  

Hem nog steeds vinden in onze drukke wereld.  
  

Die eerste nacht was er één ster  

Hoeveel sterren tel je deze nacht?  

Zalig als Kerstmis zo levendig is!  
  

Antoon Vandeputte 

 
 

Quiz   ~   Quiz   ~  Quiz   ~    Quiz   ~  Quiz 
Op vrijdag 7 februari organiseert het oudercomité van de Vrije 

Basisschool Ertvelde z’n 17de editie van hun jaarlijkse quiz.  Quizmaster 

van de avond is dhr. Patrick Audenaert. 

Per ploeg, van maximaal 4 deelnemers, kan er ingeschreven worden.  

Kostprijs is € 16 per ploeg, te betalen aan de kassa.  Er is plaats voor 40 

ploegen.  Dit alles gaat door om 19.30 uur in de turnzaal van onze 

vestiging in de Lindenlaan te Ertvelde. 

Adres:  Lindenlaan 35 – 9940 Ertvelde 

Datum en aanvangsuur: vrijdag 7 februari 2014 om 19.30 uur 

Contactpersoon: Kelly Verhoene  

Inschrijvingen: per mail kellyverhoene@telenet.be of gsm 0472 62 88 54 

Gelieve tijdig in te schrijven! 
 

mailto:kellyverhoene@telenet.be
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 “Heb je even?  

Ik heb enkele vraagjes voor jou! 

1. Wil je om 11.40 uur en/of 15.30 uur 

(of 15.55 uur) OP de eerste 

speelplaats komen en plaatsnemen 

achter de witte lijn? 

2. Wacht je op een teken van mijn juf 

om mij te komen halen uit mijn rij? 

3. Als jij er niet bent, wil je dit dan aan 

mijn oma of mijn opa zeggen? 

Veel dank hiervoor, want zo kunnen al 

mijn vriendjes en ikzelf veilig de 

speelplaats verlaten!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie ten voordele van de Filipijnen: 

Een reuzedankjewel aan alle kinderen en 

ouders van 1 – 2 – 3 die speelgoed (of 

iets anders) wilden verkopen en aan alle 

kinderen en ouders van 4 – 5 – 6 die 

koekjes bakten en verkochten. Zo kunnen 

we de mooie som van € 1060 storten op 

‘rekening 21-21’. 

 

 

 

 

 

 
 

Overlijden: 

Joris Van Ryssel, grootvader van Wout Van Ryssel (1KOa) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JANUARI  

W1 Nieuwjaar  

D2 test elektronische sirene wk 1 

V3   

Z4   

Z5   

M6 luizencontrole              instap kleuters  

D7 16 uur: personeelsvergadering KO + LO  

W8 FRUITDAG  

D9 1ste: fietsbehendigheid wk 2 

V10   

Z11   

Z12   

M13 
2de: leeruitstap 

schoolhoofd naar informatienamiddag 
 

D14 
6de: 19 uur: ouderavond met het CLB: 

 stap naar het secundair 
 

W15 FRUITDAG  

D16 1ste: fietsbehendigheid wk3 

V17   

Z18   

Z19   

M20   

D21   

W22 namiddag: 5de: netbal  

D23 
1ste: fietsbehendigheid / 4A: leeruitstap 

4de + 5de + 6de: film Damiaanactie 
wk4 

V24 6de: leeruitstap / 4B: leeruitstap  

Z25   

Z26   

M27 1ste: toneel  

D28 19 uur: Eeklostraat: oudercomité  

W29 
FRUITDAG 

namiddag: 6de: netbal 
 

D30 
3KO: sportdag 

6de: fietsbehendigheid 
wk5 

V31   


