
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

februari 2023 

wo 1 
Welkom nieuwe peuters 
K3A + KT : zwemmen 

do 2  

vr 3 
WINTERRAPPORT 
L1 : zwemmen 

za 4  

zo 5  

ma 6 Week van oudercontacten 

di 7 L3-L4 : toneelvoorstelling 

wo 8 
K2B : zwemmen 
K3 – L6 : slotmoment poëzieweek 

do 9 
L3 : zwemmen 
L5 : Auteurslezing Sofie Leyts 

vr 10 
L1 – L6 : speelgoedverkoop Lorgans Academy 
L2 : zwemmen 

za 11  

zo 12  

ma 13 
Sportweek tweede leerjaar 
KT : bezoek Gravensteen Gent 

di 14  

wo 15 K3B : zwemmen 

do 16  

vr 17 
L1 : auteurslezing Joris Thys 
L1 : zwemmen 
Carnaval met pannenkoeken door oudercomité 

za 18 start krokusvakantie 

zo 19  

ma 20 start dakwerken Lindenlaan 

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27 Welkom nieuwe peuters 

di 28 L6 : medische consult CLB in Eeklo (VM) 

 

Oudercontacten 
In de week van 6 februari worden in alle klassen 
oudercontacten georganiseerd. Uitzonderlijk zullen 
deze oudercontacten op andere momenten 
doorgaan, afhankelijk van ziekte of grootte van de 
klas… Afspraken rechtstreeks met de juf of meester. 
 
Toneelvoorstelling 
Op dinsdag 7 februari gaat het derde en vierde 
leerjaar naar de voorstelling “#RDKPJE”, gebracht 
door toneelgezelschap ‘brutaal jong’. Deze 
voorstelling gaat door in Cultuurcentrum Stroming in 
Sleidinge. De voorstelling start om 13.45 uur. De 
kinderen die ’s middags naar huis gaan moeten voor 
13.00 uur terug op school zijn, dan vertrekt de bus… 
Kostprijs : € 12,75 (€ 5 voor de voorstelling en € 7,75 
voor de bus) 
 
Poëzieweek 
Van 26 januari tot 8 februari staat poëzie centraal. 
Voordragen, zelf rijmen, genieten van gedichten en 
een heuse gedichtenwandeling door Ertvelde staan 
op het programma. Op woensdag 8 februari komen 
we als afsluiter allen samen, om aan elkaar te tonen 
hoe we de poëzieweek hebben beleefd. 
 
Auteurslezingen 
Op 9 februari komt Sofie Leyts naar de bibliotheek 
van Ertvelde om aan het vijfde leerjaar te vertellen 
over haar werk. Zij schreef al drie jeugdboeken. Het 
bekendste is “De familie Claus”. Dit verhaal werd ook 
verfilmd in een zeer geslaagde Vlaamse kerstfilm met 
heel wat bekende topacteurs. 
Op 17 februari wordt het eerste leerjaar dan weer 
uitgenodigd in de bibliotheek voor een lezing van 
Joris Theys. Hij is eigenlijk een illustrator van boeken. 
Hij maakte al prachtige tekeningen voor vele boeken 
die werden uitgegeven bij De Eenhoorn en 
Pelckmans. 
 
Klasuitstappen Tervenen 
In de klas van juf Tania staat carnaval in teken van 
ridders en jonkvrouwen. Hiervan maakt ze gebruik 
om een bezoek te brengen aan het Gravensteen in 
Gent. Na de krokusvakantie staat ook nog een bezoek 
aan het politiekantoor in Eeklo op het programma. 
Omdat de verplaatsing gebeurt met bereidwillige 
ouders zijn beide uitstappen kosteloos. 
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Batterijen inzamelen via Bebat 
Onze school is nog steeds een Bebat-inzamelpunt. Meer zelfs : door het 
inzamelen van batterijen kan de school punten verzamelen om sport- en ander 
didactisch materiaal te kunnen ‘aankopen’. Tussen 13 februari en 24 april loopt 
nog een speciale actie, waarbij de scholen die het meeste batterijen inzamelen 
kans maken op een dagje Plopsa voor de hele (lagere) school. Er zijn in totaal 
13.000 leerlingen die hiervan zullen kunnen genieten. Let wel op : we zamelen 
enkel huis-, tuin- en keukenbatterijen in (AA-, AAA-, C- en D-batterijen, 9V-
batterijen en knoopcellen, GEEN auto-, fiets-, laptop- of grote accu’s! 

Zuidactie : Lorgans Academy, Kenia 
Ook dit jaar steunen we de actie die juf Ilona op 
poten zet voor een schooltje in Kenia, de Lorgans 
Academy. De opbrengst van de speelgoedbeurs, het 
sterzingen, en nog enkele acties, neemt juf Ilona mee 
tijdens haar bezoek aan het schooltje op haar reis 
tijdens de krokusvakantie. Daar zal ze dit persoonlijk 
bezorgen aan het schoolhoofd om daarmee twee 
projecten te organiseren : een degelijke maaltijd voor 
kinderen die zelf geen eten kunnen meebrengen naar 
school en het faciliteren van computer- en 
informaticalessen. 
Meer info over deze actie en de speelgoedbeurs 
wordt in de klas gegeven. 
 
Sportweek tweede leerjaar 
De sportweek voor het tweede leerjaar gaat door in 
De Hoge Wal. Elke voormiddag gaan de kinderen 
naar de sporthal, waar ze door sportmonitoren 
begeleid worden. In de namiddag zijn de kinderen in 
de klas, waar ook wel lessen en activiteiten rond 
sport kunnen doorgaan. 
De sportweek kost 10 euro. 

WELKOM nieuwe peuters 
Op 1 februari mochten we Mila welkom heten in de 
klas bij juf Jana en Juna bij juf Evelyne. Na de 
krokusvakantie starten er 7 nieuwe peuters : juf 
Evelyne verwelkomt Adams, Ayaz en Flore, bij juf Jana 
stappen June, Vigo en Renate voor het eerst het 
klasje binnen en bij juf Tania in Tervenen start Jolan 
zijn schoolcarrière. 

We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in hun 
nieuwe klasje op onze school. 

Dakwerken in de Lindenlaan 
In de Lindenlaan wordt zowel het dak van het 
hoofdgebouw, het dak van de gymzaal, als het dak 
boven de derde leerjaren vernieuwd. Er wordt van 
deze gelegenheid ook gebruikt gemaakt om deze 
daken goed te isoleren.  

De aannemer beloofde dat deze werken zullen 
starten op maandag 20 februari, als de 
weersomstandigheden ons natuurlijk gunstig gezind 
blijven. Er wordt voorzien dat deze werken 3 weken 
zullen duren. Er werden hierbij ook duidelijke 
afspraken gemaakt met de firma om de veiligheid van 
de kinderen vanzelfsprekend te garanderen. Zo mag 
er geen vervoer plaatsvinden op school tijdens de 
speeltijden en middagpauze of tijdens de momenten 
dat de leerlingen aankomen of vertrekken. Er worden 
ook werfhekkens geplaatst om veiligheidszones te 
creëren. 

We hopen op een vlotte en veilige realisatie van deze 
renovatiewerken. We rekenen ook op jullie begrip en 
medewerking mocht er toch iets niet helemaal 
volgens onze wensen verlopen… 

Plaatsen van zonnepanelen 
Aansluitend bij het isoleren en vernieuwen van het 
dak zullen ook 54 zonnepanelen geplaatst worden op 
het dak in de Lindenlaan. Ook in Tervenen werden 
vorige zomer 12 zonnepanelen geplaatst en in 
werking gesteld. In de Eeklostraat liggen 35 
zonnepanelen op het dak. Deze worden (hopelijk) ook 
eerstdaags in werking gesteld. 

Op deze manier willen we onze bijdrage leveren aan 
een groenere leefomgeving. 

SAVE THE DATE - SAVE THE DATE – SAVE THE DATE – SAVE THE DATE 
Zaterdag 25 maart 2023 
EETFESTIJN OsCaar - LIVE 

Verdere info volgt! 


