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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

  

NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           juni 
 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

Op 3 juni starten Janko, Axelle en Julie in 1 KOa en Leon op Tervenen.  
 

Overlijden: 

Francine De Groote, oma van Marie (6B), Karel (5B) en Pieter (2A) Versele 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.  
 

Tevredenheidsonderzoek voor kinderen: 

In februari hielden wij ook een tevredenheidsonderzoek bij al onze kinderen van het lagere  

(alhoewel de inspectie vraagt om dit enkel te doen bij 4 – 5 - 6). Wij vinden dat het schoolteam 

heel wat inspanningen doet om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed voelen. Maar … hoe voelen 

de kinderen zich zelf hierbij of wat denken de kinderen hiervan? 

De resultaten worden een bron van overleg op de komende 

personeelsvergaderingen.  

Vragen jullie zich af wat we gevraagd hebben en wat de totaalscores zijn? Ga dan 

naar www.vbsertvelde.be, vervolgens naar de ‘nieuwsbrief van juni’ op blz. 5 en 6. 

 

Schoolreizen 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar:  

Omdat het voor de school een stuk handiger is, zal je reeds op de schoolrekening 

van  mei (begin juni dus) de prijs voor de bus (alleen de prijs voor de bus!) 

terugvinden. Geen zorg, kan je kind om één of andere reden niet mee op 

schoolreis, dan zal dit bedrag teruggestort worden! 

 

Verder nog over de schoolrekeningen:   

Ook de laatste dagen van het schooljaar kunnen de kinderen nog blijven eten en 

drankjes kopen op school.  Alles wat verbruikt wordt t.e.m. vrijdag 20 juni zal op 

de rekening van juni staan.  Alles wat verbruikt wordt VANAF maandag 23 juni 

zal op de rekening van september terug te vinden zijn! Alleen  de jongens en 

meisjes van het 6de leerjaar zullen een invulstrookje krijgen waarop het 

vermoedelijke verbruik tijdens de laatste week aangeduid wordt. 
 

 

VBS Ertvelde respecteert de ‘maximumfactuur’: 

Voor zaken die te maken hebben met het behalen van de eindtermen, mag de school 

voor de twee- en driejarige kleuters maximum € 25,  

voor vierjarige kleuters maximum € 35,  

voor de vijfjarigen maximum € 40, 

voor het lager onderwijs maximum € 70 

per schooljaar vragen aan de ouders. 

Op de 6 jaar van het lager onderwijs mag er,  

voor de meerdaagse uitstappen, maximum € 405 aangerekend worden. 

 
 

http://www.vbsertvelde.be/
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 JUNI  

Z1   

M2 vrijaf!!!  

D3 
brug 3KO-1ste 

                              2de: leeruitstap                5de: leeruitstap 

16 uur: personeelsvergadering KO + LO 
 

W4 FRUITDAG  

D5 

4de: fietsbehendigheid 

frietjesdag in de Lindenlaan 

19.30 uur: Lindenlaan: oudercomité 

wk23 

V6 
frietjesdag in de Eeklostraat (ook voor de kinderen van Tervenen) 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

Z7   

Z8 Pinksteren     +     vaderdag  

M9 Pinkstermaandag  

D10 
1KOa: oudercontact voor enkele kinderen die later gestart zijn 

het 3de bezoekt het 4de 
 

W11 FRUITDAG                                          6de: interdiocesane proeven  

D12 
4de: fietsbehendigheid                            6de: interdiocesane proeven 

19.30 uur: Schoolraad 
wk24 

V13 schoolhoofd naar informatienamiddag  

Z14   

Z15   

M16 
3KO: schoolreis (dankjewel oudercomité!) 

3de: schoolreis 
 

D17 
1KO: CLB op school 

schoolhoofd naar informatievoormiddag 
 

W18 
FRUITDAG 

peuters: naar de kinderboerderij 
 

D19 1ste: fietsbehendigheid wk25 

V20 

2de: schoolreis 

4de: schoolreis 

5de: schoolreis 

1ste: fietsbehendigheid 

1KO: CLB op school (vervolg) 

 

Z21   

Z22   

M23 

Tervenen: schoolreis 

zangnamiddag met alle lagere scholen van SEPTEM 

(de Katholieke Scholengemeenschap van Evergem) aan het 

 kasteel van Wippelgem 

 

D24 13.30 uur: traditionele voetbal (6de leerjaar    schoolteam)  

W25 
FRUITDAG 

6de: 19.30 uur: afscheid 
 

D26 lagere: voormiddag: pareldeelmoment wk26 

V27 

eindrapport 

8.45: eucharistieviering (iedereen  welkom)  

In de namiddag blijven de kinderen thuis (er is geen opvang) en 

 hebben ouders nog kans tot een gesprek met de leerkrachten (tussen 14 

en 15 uur). 

 

Z28   

Z29   

M30 vrijaf!!!  
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Tien tips in de aanloop  

naar het 50ste zomerfeest 

4 - 5 - 6 en 7 juli 

2014  

TIP 1: probeer je zenuwen onder controle te houden tot 

vrijdagavond 4 juli om 20u15. Op dat moment geven 

Kamagurka en Gunter Lamoot de officiële aftrap van 50 

jaar Zomerfeest. Kaarten bij Van Herck, Eeklostraat 5 of 

via www.zomerfeestertvelde.be. 

TIP 2: stel je belangrijke aankopen een paar dagen uit. 

De standhouders op de handelsbeurs voorzien doorgaans 

interessante beurscondities. Dit jaar ook uitzonderlijke 

prijzen voor klanten van de beurs zoals een tablet, een 

smartphone en een Cabrio-weekend.  

 

TIP 3: vier dagen feest, we zijn het niet meer zo gewoon. 

Neem deel aan de streetparade op zaterdag. Een 

wandelingetje met de fanfare van Wippelgem zal je 

conditie aanscherpen. Bierfietsen op maandag is een 

evenwaardig alternatief. 

TIP 4: oefen Eviva Espania, You'll never walk alone, 

comment ça va en andere meezingers onder de douche, 

zodat je de vrienden niet teleurstelt tijdens Ertvelde 

zingt. 

 

TIP 5: leg je discopakje klaar, dan val je ‘s maandags niet 

op in de ABBA-gekte. 

Tip 6: geleidelijk aan opbouwen, is het devies van Evy 

Gruyaert. Brouwerij Van Steenberge adviseert hetzelfde 

wat Augustijn betreft. Laat je lichaam vanaf nu langzaam 

wennen zodat je tijdens het Zomerfeestweekend volop 

kunt genieten van de Cuvee Jubilee. 

 

TIP 7: geen inkopen nodig begin juli, want een weekend 

lang eet je vers en voordelig op het zomerfeest. Van de 

calorieën hoef je geen schrik te hebben. Een uurtje 

ZUMBA (op zondag) en je bent er  1.000 kwijt!  

TIP 8: snij een reep uit je beddenlaken en maak een 

spandoek voor de Rode Duivels. Als ze nog in de race zijn, 

kun je de wedstrijd volgen op het Zomerfeest. 

 

TIP 9: neem geen risico's en vraag je werkgever verlof 

voor dinsdag 8/7. 

TIP 10: hou de zomerfeestwebsite in de gaten voor het 

laatste nieuws en word fan op facebook. 

 

http://www.zomerfeestertvelde.be/
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Inspanningen van de school: 

In het tevredenheidsonderzoek voor ouders kon je volgende uitspraak beoordelen:  

“Er gebeuren inspanningen om gebouwen/speelplaatsen te renoveren.” 

Graag geven we jullie een overzicht wat er de laatste schooljaren gerealiseerd werd. 

Hierbij willen we eveneens aanhalen dat, toen in 1986 de school van de Lindenlaan 

gerenoveerd/gebouwd werd, er een lening via het Nationaal Waarborgfonds aangegaan 

werd. Dit had als gevolg dat er ieder jaar een grotere som moet gestort worden. In 1995 werd 

de Eeklostraat gebouwd en hiervoor wordt telkens een vast bedrag afbetaald. 

 

schooljaar werken onkosten afbetaling 

leningen 

2005-2006 Lindenlaan: vluchtweg;  

oude blok: herstellen sierbeton, 

buitenzonwering, wegbreken tredes, 

linoleum, tasso & schilderwerken 

€ 95 016,44 € 45 683,67 

2006-2007   € 47 221,45 

2007-2008 Lindenlaan:  

oude blok: dakgoot, dakbedekking; 

eetzaal: brandwerende wand 

€ 44 908,48 € 48 850,76 

2008-2009   € 50 576,99 

2009-2010 Lindenlaan:  

sanitair blok 

€ 92 942,09 € 52 405,95 

2010-2011   € 54 343,68 

2011-2012 Lindenlaan:  

afdak 

€ 79 829,42 € 56 803,85 

2012-2013 Lindenlaan: 

vervolg afdak + leraarskamer + 

kitchenette 

€ 71 015,50 € 58 347,50 

2013-2014 ??? 

(het dossier 

werd ingediend) 

Eeklostraat: 

renovatie speelplaats 

Lindenlaan: 

herstel verwarming 

± € 82 000 € 60 512,89 

 

 

Dankzij subsidiëring door het ministerie en dankzij de financiële steun van het Zomerfeest 

blijven de kosten voor de school zwaar, maar draaglijk en kan er eveneens geïnvesteerd worden 

in onderwijs (bvb. computerklassen, nieuwe handboeken, enz.).  

Naast de grote werkzaamheden, gebeurde ook nog het volgende: 

 

Lindenlaan: 

2008: schilderwerken in de eetzaal 

2008: gang j. Evelyne/j. Myriam V: nieuwe toiletten, muren: tasso + verven 

2009: bakstenen muren in de klassen: schilderen; alle houtwerk vernissen 

2011: boekentasrekken 

2012: frutselklas: schilderwerken + vloerbekleding 

2013: nieuwe speeltoestellen op de speelplaats (dankzij oudercomité)  

 

Tervenen:  

2008: klas schilderen 

2011: container Tervenen; heraanleg speelplaats Tervenen (mede dankzij de ouders!) 

 

Eeklostraat: 

2011: boekentasrekken 

2013: nieuwe doelen (dankzij oudercomité) 
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tevredenheidsonderzoek bij de kinderen 

februari 2014 

 
De juffen, de meesters en de directeur doen heel wat inspanningen om 

ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt.  

                       Maar … hoe voel jij je hierbij of wat denk jij hiervan? 

                        Lees de uitspraken en omkring het juiste antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

%
 ja 

totaal 

%
 som

s 

totaal 

%
 ne

e
 

totaal 

 tevredenheid    

1. Ik kom graag naar school. 57 40 3 

2. Ik zit graag in de klas. 64 29 7 

3. Ik ben blij met mezelf. 71 27 2 

4. Ik voel mij goed op school. 67 31 2 

5. Ik ben blij met de dingen die ik leer op school. 79 20 1 

6. Tijdens de middag vind ik het in de eetzaal OK. 57 31 12 

7. Tijdens de middag vind ik het spelen OK. 72 25 3 

 betrokkenheid    

8. Ik let goed op tijdens de lessen. 56 43 1 

9. Ik babbel tijdens de lessen wanneer het niet 

mag. 

9 52 39 

10. Ik zit in de les te dromen. 9 38 53 

11. Ik weet wat mag of niet mag op school. 92 7 1 

12. Iedereen draagt zorg voor het materiaal op 

school. 

45 42 13 

 academisch zelfconcept    

13. Ik begrijp (snap) wat de juf of meester ons 

leert. 

56 43 1 

14. Als ik een oefening moet maken, dan heb ik het 

gevoel dat ik het wel kan. 

65 30 5 

15. Als ik een toets moet maken, dan heb ik het 

gevoel dat ik het wel kan. 

56 40 4 

16. Ik kan goed leren. 67 27 6 

17. Het huiswerk vind ik gemakkelijk. 42 54 4 
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 sociale relaties    

18. Ik speel graag op de speelplaats. 84 13 3 

19. Ik voel me alleen op school. 8 21 71 

20. Ik word gepest op school. 8 25 67 

21. Ik heb vrienden op school. 90 7 3 

22. De kinderen maken ruzie op de speelplaats. 18 71 11 

23. Op onze school worden kinderen gepest of 

uitgelachen. 

18 56 26 

 pedagogisch klimaat    

24. De juffen en meesters zeggen me wanneer ik 

mijn best doe. 

75 22 3 

25. Als iets niet goed lukt, word ik geholpen. 81 15 4 

26. De juffen en meesters letten erop dat ik me 

aan de regels houd. 

84 13 3 

27. De juffen en meesters geven op een goede en 

leuke manier les. 

81 17 2 

28. De juffen en meesters zijn vriendelijk tegen 

mij. 

86 13 1 

29. De juffen en meesters luisteren naar mij als er 

iets gebeurd is. 

90 9 1 

30. Als ik blij, bang, boos of verdrietig ben, mag ik 

dat vertellen. 

82 17 1 

31. Wanneer de juffen en meesters les geven, is 

het rustig in de klas. 

23 68 9 

32. De juffen en meesters vragen naar mijn mening. 53 41 6 

33. Ik mag, op een beleefde manier, mijn eigen 

mening zeggen tegen de juffen en meesters. 

81 17 2 

 

 

 


