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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 
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Beste ouders en kinderen 
 

Even leek het eeuwen ver en plots is het daar: 1 september. 

Laat ons toe muzisch van start gaat: 
 

 De Veter-eter (Diet Huber) 
 

De Veter-eter zit aan ’t strand 

met zeven veters in zijn hand.  

terwijl hij ze naar binnen slikt 

en smakkend langs zijn lippen likt 

graait hij begerig op de grond, 

brengt alweer nieuwe naar zijn mond. 
 

Hij eet ze bliksemsnel, en rauw, 

of ze nu zwart zijn, groen of blauw,  

van zijde, koord of van katoen, 

uit een korset, een laars of schoen, 

op álle soorten is hij dol – 

hij slokt ze op, met handenvol. 
 

Zo nu en dan zegt hij: “Njam-njam!” 

Hoe hij aan al die veters kwam? 

Hij stal ze. Zómaar, overdag. 

En niemand die er iets van zag. 

(De Veter-eter steelt heel vlug 

En altijd achter iemands rug.) 
 

Wel hoe gemeen hè. Ja, ’t is waar. 

Toch zou ik zeggen: Láát hem maar, 

want van zijn soort is er maar één – 

de Veter-eter is alleen. 

Niet álles gaat dus door zijn keel 

want veters zijn er toch zoveel? 
 

Eén ding nog, vóór ik het vergeet. 

Er is iets, wat het beest NIET eet: 

zo’n eindje, wat aan veters hoort, 

zo’n kwastje, knopje, enzovoort 

dat lust hij niet. Ajakkes nee. 

Dat spuugt hij even in de zee. 

 

In het kader van ons jaarthema kan nu de vraag gesteld worden: “Kan en mag dit? Veters eten?  

Stelen?” Waarom wel of waarom niet? Zo kunnen we komen tot het belang van afspraken. 
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Als kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze van anderen kunnen verwachten, 

geeft dat een gevoel van veiligheid en zekerheid. 

Regels en afspraken bieden een structuur voor kinderen … en voor onszelf. Ze scheppen 

duidelijkheid.  

Het (op de juiste wijze) opstellen en toezien op de naleving van regels en routines heeft een 

enorme impact op het gedrag en de leerprestaties. 

Kinderen (en wij ook…) laten nadenken of wat ze gedaan hebben of willen doen, wel kan en mag. 

Kinderen laten verwoorden waarom iets wel of niet kan of mag. Zo verrijkend! 
 

Met afgesproken groeten, 

het schoolteam 

Geboortes: 

Jasper, broer van Simon Van den Berghe (Tervenen) 

Emilia, zus van Maimuna Amani (2-3KOa) 

Van harte proficiat! 

 

Overlijden: 

Antoine Claeys, opa van Marthe De Neve (2B) 

Bernadette Plaetinck, oma van Jerke Schaers (3B) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Nieuw – hoofdstuk 1 – kinderen en volwassenen: 

- Er starten 12 peuters in de Lindenlaan: Julie, Beau, Olivier, Laura, 

June, Bodine, Jesse, Kato, Mathis, Kyano, Pieter en Mattis. 

- Ook in andere klassen maken we kennis met nieuwe kinderen:  Vincent 

(1KOb) en Laurens (2-3KOa). 

- Zelfs bij de leerkrachten zien we verschillende nieuwe gezichten:  

welkom aan juffr. Cindy (1KOa), juffr. Chaveli (3A), juffr. Darlyn (4B) 

    en  juffr. Patricia (gymmen). 

    Dat ieder zich vlug thuis mag voelen bij ons!  

 

Nieuw – hoofdstuk 2 – gebouwen en materialen: 

- Na de hagelschade werd/wordt het afdak van Tervenen vernieuwd. 

- De jongens en meisjes in 1A mogen plaatsnemen aan nieuwe lessenaars. 

- De rood/witte paaltjes aan de toegangspoort van de Lindenlaan maken opnieuw 

duidelijk waar ouders mogen staan. 

- Spelenkoffers + spelen, voor zowel de Lindenlaan als voor de Eeklostraat, 

moeten ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen amuseren tijdens de speeltijd. 

- De bewegingshoek in 1KOa zal veel bezoek krijgen. 

- Het ministerie liet nog niet weten of en wanneer de renovatie van de speelplaats in de 

Eeklostraat kan doorgaan. 

 

Nieuw – hoofdstuk 3: abonnementen: 

Net zoals op vele andere scholen hebben ook wij nu beslist geen abonnementen 

meer aan te bieden. 

Alles wat wij aanboden, kan je privé bestellen via internet. 

Voor Dopido (1KO), Dokadi (2KO), Doremi (3KO), Vlaamse filmpjes (5de + 6de), 

Zonnekind (1ste + 2de), Zonnestraal (3de + 4de), Zonneland (5de + 6de) en Leeskriebel 

(3de + 4de) ga je naar   www.averbode.be   . 

Voor Leesleeuw (vanaf kleuters t.e.m. 4de) surf je naar   www.leesleeuw.be 

Voor 5de + 6de hadden we ook nog de Kitskrant en daarvoor ga je naar   www.kits.be  

Wil je graag een abonnement bestellen en lukt het, om één of andere reden, niet om online te 

bestellen, dan helpen we je graag verder op het secretariaat in de Eeklostraat! 

http://www.averbode.be/
http://www.leesleeuw.be/
http://www.kits.be/
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Nieuw – hoofdstuk 4: afspraken: 

Lindenlaan: aan de toegangspoort zijn er niet alleen nieuwe rood/witte paaltjes maar 

hebben we ook de doorgang gearceerd! Het vak met de dwarse witte strepen geeft aan 

dat we daar niet blijven staan, dat we dit vak vrijhouden zodat de kleuterleidster een 

goed overzicht heeft op wie toekomt en wie de speelplaats verlaat. Ook kunnen alle 

kinderen gemakkelijk, veilig en overzichtelijk naar de speelplaats. Dank voor je begrip 

en voor je medewerking. 

 

Nieuw – hoofdstuk 5: schoolreglement: 

Er is heel wat regelgeving, vanuit het ministerie, gewijzigd of toegevoegd. Dit is 

opgenomen in ons schoolreglement. Het vernieuwde, integrale reglement vinden jullie 

op de website   www.vbsertvelde.be   . Mocht je graag een papieren versie ontvangen, 

geef dan een briefje mee met je kind voor de klasonderwijzer. 

 

Blijven eten op school: 

Aangezien de plaatsen in onze eetzalen toch wel beperkt zijn, vragen wij om 

jullie kind alleen op school te laten eten wanneer jullie, ouders, uit werken zijn. 

Is er iemand van jullie thuis? Laat jullie kind dan, a.u.b., thuis eten! Alvast 

bedankt hiervoor! 

 

Fruit = gezond! 

Daarom: iedere woensdag geven jullie de kinderen (hapklaar) fruit mee. 

Hebben jullie het gesneden of gepeld of … ? Berg het dan op in een 

herbruikbaar, genaamtekend doosje (wij zien niet graag aluminiumfolie)!  

WOENSDAG = FRUITDAG! 
 

1ste leerjaar: opvang: 

Omdat de kinderen van het 1ste leerjaar aan heel wat nieuwe zaken moeten wennen, 

willen we, ’s avonds, de stap naar de opvang naar de Eeklostraat eventjes uitstellen. 

Daarom krijgen de ouders van alleen deze kinderen de keuze of hun kind, in 

september en oktober, meegaat met de rij naar de opvang van de Eeklostraat of 

bij de kleuters in de Lindenlaan blijft.  

 

Opvangrij: 

De begeleiding van de opvangrij (’s avonds) gebeurt door een opvangverantwoordelijke en door 

een leerkracht. 
 

Bewegingsopvoeding bij kleuters: 

- Ook dit schooljaar zullen de kinderen van de 3de kleuterklas 2 maal per maand 

zwemmen op woensdagvoormiddag. Eén van de kleuterleidsters gaat mee naar het 

zwembad terwijl een andere kleuterleidster bij de kinderen van 2KO blijft. 

- De gymjuffen en -meester vragen of alle kleuters aangepaste kledij kunnen 

aantrekken op de dag dat er bewegingsopvoeding is: 

    juffr. Cindy/Isabelle (1KOa): dinsdagVM en donderdagNM (meester Marc) 

juffr. Evelyne (1KOb): maandagNM (juffr. Patricia) en dinsdagVM  (meester 

Marc)   

juffr. Griet (2-3KOa) + juffr. MyriamB (2- 3KOb): maandagVM (meester Marc) en 

 vrijdagVM (juffr. Petrouchka) 

juffr. Myriam V (2-3KOc): maandagNM (juffr. Patricia) en dinsdagNM (meester Marc) 

juffr. Tania (Tervenen): dinsdagNM (in Lindenlaan) en vrijdagNM (in Eeklostraat) 

      (meester Marc). 

 

http://www.vbsertvelde.be/
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Dorst? 

Wij bieden op school witte melk, chocomelk, 3 soorten fruitsap (ongezoet en op basis 

van vers geperst sap) en water (er is ook een drankfonteintje) aan. Indien jullie van ons 

aanbod geen gebruik willen maken, kunnen jullie zelf een drankje meegeven met jullie 

kind (geen brik, wel in een herbruikbare fles). Echter … alleen die soort drank die wij 

ook op de school aanbieden! Maak het je kind (en ons) niet moeilijk door op zoek te 

gaan naar variëteiten. Dit is echt niet de bedoeling!  

 

Luizencontrole: 

Iedere 1ste schooldag na een vakantie houden de leerkrachten luizencontrole bij jullie kind. ALLE 

kinderen krijgen dan een briefje mee, waarop aangestipt staat of er luizen en/of neten ontdekt 

werden.  

Om alle vakantieluizen te verjagen, volgende zinvolle tip:  

 

Nat-kam-methode stap voor stap: 

Benodigdheden: gewone shampoo, conditioner (crèmespoeling, balsem), 

gewone kam, zeer fijne luizenkam, wit keukenpapier, handdoek. 

Wat te doen? 

- Was het haar met gewone shampoo.  

- Breng een grote hoeveelheid conditioner aan en laat enkele minuten  

    inweken. 

- Haal met een gewone kam de knopen uit het haar. 

- Buig het hoofd voorover en kam het haar met een luizenkam van achter naar voor, 

tegen de schedelhuid aan. Begin bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar 

het andere. Doe dit van links naar rechts en van rechts naar links. 

- Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan het witte keukenpapier en controleer of 

er luizen aanwezig zijn. 

- Spoel het haar en laat het zeer nat. 

- Kam het haar met een gewone kam naar achter. 

- Hou het hoofd rechtop en kam met de luizenkam van voor naar achter. Schuif hierbij 

opnieuw van het ene oor naar het andere. 

In totaal dient u minstens een kwartier te kammen. Eenmaal het karwei voltooid, legt u de 

kammen in water van minstens 60°C. 

 

Brengen en afhalen van kinderen:  

Voor de veiligheid van ALLE kinderen vragen wij jullie medewerking!  

Brengen: 

Lindenlaan: gelieve afscheid te nemen van je kind aan de witte lijn aan de 

ingang. Wil je blijven kijken, neem dan plaats achter de rood/witte ketting. Zo 

blijft de doorgang vrij voor wie nog moet toekomen en blijft het overzichtelijk 

voor de kleuterleidster. Heb je een mededeling voor de leerkracht? Geen 

enkel probleem, kom gerust tot aan de leraarskamer. Heb je een boodschap 

voor de leerkracht die toezicht heeft? Wacht dan tot het gebeld is, want 

tijdens het gesprek met jou kan de leerkracht geen toezicht doen! 

Afhalen kleuters: 

De kleuterleidsters komen met hun kleuters onder het afdak (juffr. Isabelle/juffr. Cindy) blijft 

in de gang, aan de gymzaal). ALLE ouders (ook van juffr. Isabelle/juffr. Cindy) wachten achter 

de witte lijn op de speelplaats (tegenover het afdak van de kleuters). Op teken van de 

kleuterleidster kom je je kind in de rij halen. Je neemt het bij de hand en je verlaat de 

speelplaats. (laat de kinderen niet onbewaakt spelen op het speeltuig, er is immers geen 

toezicht). Wacht je nog op een broer of een zus van het lagere? Blijf dan achter de witte lijn 

wachten, met je kleinste(n) aan de hand. 
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Afhalen kind lagere: 

De kinderen van het lagere verlaten onder begeleiding de speelplaats.  

Veiligheidshalve wacht je, in de Lindenlaan, best op de speelplaats. Mits goede afspraken met je 

kind kan je hem of haar ook op straat opwachten. 

De kinderen van de Eeklostraat, die per auto afgehaald worden, stappen in op de parking van de 

bibliotheek (eveneens om veiligheidsredenen!) (opgelet, belemmer het verkeer in de 

Hospitaalstraat niet). 

!! Wijk je af van onze organisatie dan ben jij, als ouder, volledig verantwoordelijk bij ongevallen! !! 

 

Afhalen van de peuters: 

- juffr. Isabelle of juffr. Cindy (en juffr. Caroline) verzamelen 

met de peuters in de inkomhal aan de gymzaal (naast de toiletten 

op de speelplaats van het lagere) 

- afhalers wachten op de kleuterspeelplaats, achter de witte lijn 

- bij het eerste belteken (omwille van de veiligheid van alle 

kinderen: ABSOLUUT NIET VROEGER!!!) openen ‘de afhalers van 

de peuters’ de poort om op de speelplaats van het lagere te komen 

- de afhalers wachten buiten aan de deur van de inkomhal 

- juffr. Isabelle of juffr. Cindy zal telkens, aan de deur, een kind meegeven met een afhaler. 

Gelieve dan zo snel mogelijk de speelplaats van het lagere te verlaten, zo kunnen de kinderen van 

het lagere rustig de rijen vormen. 

- wie nog een oudere kleuter moet meenemen kan die, bij het verlaten van de school dan 

meenemen 

- wie moet wachten op een kind van het lagere neemt de peuter mee naar de kleuterspeelplaats 

en wacht daar, opnieuw, achter de witte lijn 

- afhalers die de juffr. willen spreken, wachten tot alle peuters vertrokken zijn. 

 
Even herhalen: morgentoezicht in de Eeklostraat: 

-Sinds 1 september 2013 is er, net als in de Lindenlaan, ’s morgens om 8 uur, toezicht door een 

leerkracht. De kinderen die toekomen tussen 8 en 8.15 uur kunnen ofwel naar de opvang ofwel 

onder het afdak bij de leerkracht. 

- Kinderen die reeds vóór 8 uur in de opvang zijn, blijven in de opvang tot 8.15 uur. 

 

Aandacht: 

De grote vakantie begint, uiteraard, op dinsdagmiddag 30 juni (verkeerdelijk vermeld in de 

nieuwsbrief van de vakantie)! 

 

Onze wens voor éénieder: 
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Traditiegetrouw: 

Alle kinderen van het 1ste leerjaar ontvingen 

vandaag een fluohesje als welkomstgeschenk. 

Zodoende hebben alle jongens en meisjes 

van de lagere school een fluohesje. Mogen 

wij vragen aan jullie, ouders, om hen te 

stimuleren ‘gezien’ te worden in het verkeer? 

Uit naam van de kinderen: “Dank!” 

 

Ter herinnering: infoavonden: 

Wij willen de infoavonden warm aanbevelen 

aan alle ouders! 

De ouders van de kleuters, 1ste + 2de + 3de 

leerjaar worden om half 8 verwacht in de 

eetzaal van de Lindenlaan; ouders met 

kleuters in Tervenen komen naar Tervenen; 

de ouders van 4de + 5de + 6de leerjaar in de 

gymzaal van de Eeklostraat. 

De data vinden jullie op de kalender 

hiernaast. 

 

We starten het 13de jaar GOK: 

GOK staat voor ‘gelijke onderwijskansen’. 

Bij de kleuters komt juffr. Isabelle Van      

Hijfte meestal tweewekelijks op maandag-, 

dinsdag, woensdag- en donderdagvoormiddag 

in de klassen. (in september en oktober 

vooral in 1KOb). Zo kan er aan sommige 

kleuters meer kansen geboden worden om 

iets onder de knie te krijgen. In het lagere 

zullen  juffr. Chaveli (alleen op dinsdag) en 

juffr. Linda  regelmatig in de klassen komen. 

Dan kan bvb. de juf of meester met een 

kleiner groepje in de klas werken, terwijl 

juffr. Chaveli en juffr. Linda met de grote 

groep verder gaan. Af en toe zal de 

klasonderwijzer de klas verlaten om een 

overleg te kunnen bijwonen, om een 

activiteit voor te  bereiden, … 

Als GOK-thema heeft onze school ook  

leerlingenparticipatie. Het is onze intentie  

om vanaf 1 oktober opnieuw regelmatig 

samen te komen met de verschillende  

leerlingenvertegenwoordigers  onder leiding            

van juffr. Darlyn en van juffr. Ilona. 

 

 
 

                              feest op school: zaterdag 30 mei 2015! 

 

 SEPTEMBER  

1 
start  /   luizencontrole 

19.30: infoavond 4+5+6                     
 

D2 19.30: infoavond 1+2+3                      

W3 FRUITDAG wk 36 

D4 
fietsbehendigheid 6de  

19.30: infoavond kleuters 
 

V5   

Z6   

Z7   

M8   

D9   

W10 FRUITDAG wk 37 

D11 
fietsbehendigheid 6de  

20 uur: oudercomité (in de Eeklostraat) 
 

V12 schoolhoofd naar informatievoormiddag  

Z13   

Z14   

M15 
VERKEERSWEEK – fietsles op straat  

voor 3de + 4de  
 

D16 
VERKEERSWEEK 
16 uur: personeelsvergadering KO + LO 

 

W17 FRUITDAG             VERKEERSWEEK wk 38 

D18 
VERKEERSWEEK 

fietsbehendigheid 6de  
 

V19 VERKEERSWEEK – autoluwe dag  

Z20   

Z21   

M22 
lagere: sportdag 

kleuters: sportvoormiddag 
 

D23 
de kinderen hebben vrijaf 

DE SCHOOL IS GESLOTEN! 
 

W24 
FRUITDAG 

NM: scholencross te Doornzele 
wk 39 

D25 

3KO (ook van Tervenen): sportdag 

fietsbehendigheid 3de  

19.30 uur: schoolraad 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

V26 

8.45 uur: gebedsdienst 

(iedereen welkom) 

6de: start verkoop wafelbak 

 

Z27 10–11.30 uur: PEUTERKIJKDAG !  

Z28   

M29   

D30 16 uur: personeelsvergadering KO  
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Bijlage 1 bij het schoolreglement (01.09.14) 
 
 

SCHOOLPARTICIPANTEN 
 
SCHOOLBESTUUR 

VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO EVERGEM-ERTVELDE-SLEIDINGE 
Akkerken 2,      9940     SLEIDINGE 

 
 Voorzitter: Marc De Roo, Sanderuslaan 48, Sleidinge (09 357 52 27) 

Plaatselijke lid van de beheerraad: Valeer De Waele, Molenwegel 3 
                                                              

SCHOLENGEMEENSCHAP  
 KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP EVERGEM  ‘SEPTEM’ 

 (Evergem, Ertvelde, Sleidinge, Doornzele-Langerbrugge, Rieme, Belzele, Kluizen) 
 Akkerken 2, 9940     SLEIDINGE 
 Coördinerend directeur: Johan De Rycke 
 
DIRECTIE 

Linda De Buck, Keurestraat 6, Sleidinge (09 357 48 48) 
 
BELEIDSONDERSTEUNER 

  Isabelle Van Hijfte 
 
SCHOOLVERANTWOORDELIJKEN 

Eeklostraat: Kathy De Waele 
Lindenlaan: Linda Martens 
Tervenen: Tania De Vleesschauwer  
                        

LEERKRACHTEN 
  Kleuterschool 

    Myriam Boelaert, Stuivenbergstraat 26, Ertvelde (09 344 01 16) 
  Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, 9950 Waarschoot (09 378 46 80) 
    Evelyne De Clerck, Vliet 41, Boekhoute (09 373 53 89) 
    Marc De Crits (gymleerkracht), Hazelarenhoek 19, Bassevelde (09 373 50 84) 
  Griet De Sonville, Leo Steelstraat 26, Sleidinge (09 357 67 29) 
    Tania De Vleesschauwer, Hontseindestraat 79, St. Margriete (09 344 21 08) 
  Cindy Rauch, Stationsstraat 36, 9940 Rieme (09 328 17 01) 
     Isabelle Van Hijfte, Nachtegaalstraat 18, Ertvelde (09 344 76 32) 
  Petrouchka Verhelst (gymleerkracht), Bredestraat 91, Lovendegem (09 251 15 30) 
  Myriam Vermeire, Joost van de Vondellaan 13, Ertvelde (09 344 01 97) 
   
    Lagere school 

    Daniël Acke, Heifortstraat 69, Ertvelde (09 344 02 63) 
    Patricia Bonne (gymleerkracht), Stationsstraat 5/1, 9950 Waarschoot (09 378 46 80) 
    Ann Braeckman, Walprijestraat 8, Ertvelde (09 344 65 91) 
   Darlyn Buysse, Landstraat 5, 9060 Zelzate 
  Debby Coene, Riemesteenweg 139, Ertvelde (09 219 95 80) 

     Frédéric De Beir, Sportlaan 41, 9900 Eeklo (09 335 86 49) 
          Hilde De Brandt, Roze 90, Eeklo (09 378 49 20) 
        Marc De Crits (gymleerkracht), Hazelarenhoek 19, Bassevelde (09 373 50 84) 
         Sandra Devogelaere, De Akker 52, Nevele (09 330 75 83) 

    Nele De Vos, Ertveldesteenweg 70B, Oosteeklo (09 335 59 69) 
  Ellen De Vreese, Koningin Fabiolalaan 59, Zelzate (09 329 95 67) 
    Kathy De Waele, Garenstraat 38, Ertvelde (09 344 63 53) 
    Katrien Gellens, Predikherenlei 36, Ertvelde (09 245 49 90) 
  Stefanie Lataire, Wijnzilver 21, Lovendegem (09 330 87 32) 
    Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
    Karen Robbrecht, Rozenlaan 23, Wachtebeke (09 344 21 83) 
  Chaveli Rondas, Akerslootlaan 28, Ertvelde 
     Ilona Verduijn, Nieuwstraat 11, Eede (0031 117 72 04 44)  
        
    Kinderverzorgster 

    Caroline Speeckaert, Stuivenbergstraat 65, Ertvelde (09 344 01 99) 
 

  Zorgbegeleider 

  Linda Martens, Veeweg 6, Evergem (09 253 55 63) 
  Dominique Van Acker, Molenstraat 5, Ertvelde (09 344 73 46) 
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  ICT-coördinator 

  Géry De Munter, Oosthoek 99, Assenede (09 373 93 47) 
 

  Preventie-adviseur 

  Jan De Latter, Dellaertsdreef 15, Sleidinge (09 357 79 29) 
   

ADMINISTRATIEVE HULP 

    Nadine Vyncke  
 

MIDDAGTOEZICHT 

     Sabine Van Herreweghe (Eeklostraat), Terry Stultjens (Eeklostraat), Marleen Dierick (Lindenlaan),  
    Nancy Van Beveren (Lindenlaan) en Martine Verstraeten  (Tervenen) 

 
OPVANG 

Sabine Van Herreweghe (Lindenlaan), Nele Claeys (Lindenlaan), Corine Verhaeghe (Eeklostraat), 
Christelle Vangheluwe (Eeklostraat), Martine Verstraeten (Tervenen) en Nancy Van Beveren 
(Tervenen) 

 
ONDERHOUD 

          Linda Vanderheyden, Els Dhaene, Martine Verstraeten 
          Mia De La Rivière, Terry Stultjens, Christelle Vangheluwe  
 
OUDERCOMITE 

          Voorzitter: Petra Vervack, Nieuwburgstraat 8A, Assenede (09 344 96 02) 
          Penningmeester: Natalie Vermeersch, Warandestraat 18, Ertvelde  
 
SCHOOLRAAD 

          Bestaat uit drie geledingen: 
 oudergeleding:  Kelly Verhoene,  
 personeelsgeleding: Kathy De Waele (secretaris), Linda Martens, Myriam Vermeire 
 lokale gemeenschap: Isabelle Devlies, Alex Helderweirt, Corine Verhaeghe (voorzitter) 
 
CENTRUM voor LEERLINGENBEGELEIDING van het MEETJESLAND                 www.vclbmeetjesland.be 

          Visstraat 14                                   
          9900 Eeklo 
          09 376 70 50 
                                                       
          Schoolverantwoordelijken:   Sophie Steyaert, psycho-pedagoog 
                                                       Kathleen Thienpond, maatschappelijk assistent 
                                                       Valérie Vermeiren, schoolarts 
                                                       Annelies Van Hecke, paramedisch werker 
 
PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST 

           Inspecteur-adviseur godsdienst: Myriam De Backer 
           Pedagogisch adviseur – hoofdbegeleider: Peter Steyaert 
           Districtbegeleider:  Kathleen Pisman 
 
 
 
 
 
 

 
VAKANTIEDAGEN Wil bij de planning van uw vakantie rekening houden met de schoolvakanties a.u.b.  

  
 (eerste schooldag is maandag 1 september 2014!) 

pedagogische studiedag (geen opvang voorzien) dinsdag 23 september 2014 

herfstvakantie 25 oktober  2 november 2014 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 10 november 2014 

Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014 

kerstvakantie 20 december 2014  4 januari 2015 

pedagogische studiedag (opvang voorzien) woensdag 14 januari 2015 

krokusvakantie 14  22 februari 2015 

paasvakantie 4   19 april 2015  

Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei 2015 

Hemelvaart donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 18 mei 2015 

Pinkstermaandag maandag 25 mei 2015 

!!! zomervakantie dinsdag 30 juni 2015 – vanaf ‘s middags !!!   
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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

 

Bijlage 2 bij het schoolreglement (01.09.14) 
 

 

RICHTPRIJZEN 
 

 

AANBOD verplicht niet 

verplicht 

chocolademelk in de klas  0,40 

fruitsap (puur natuursap) in de klas  0,45 

witte melk / water in de klas  0,35 

remgeld (lunch zonder drank) 0,75  

remgeld (lunch met schooldrank – ook soep – naar keuze) 1,20  

warme maaltijd kleuter (€ 2,50) + water (€ 0,45) + remgeld (€ 0,75)   3,70 

warme maaltijd lager (€ 3,50) + water (€ 0,45) + remgeld (€ 0,75)  4,70 

zwembeurt (inkom) 0,60  

badmuts (bij aanschaf + telkens als er van kleur veranderd wordt) 4,50  

gymtrui met schoolembleem 7  

vervoer  toneel 7,50  

toneel (€ 4 op kosten van de school) 0  

auteurslezing (€ 1,25 op kosten van de school) 0  

sportdag (met drankje)  4,50 

sportweek (klas 2, 3, 4) (5de: op kosten van de school)  10 

zeeklas (klas 1)  100 

openluchtklas (klas 6)  145 

cd-rom openluchtklas/zeeklas  5 

schoolreis klas 2-3-4-5 20   

themauitstap klas 3-4-5-6 10 à 15  

themauitstap kleuter 5  

nieuwjaarsbrieven  0,50 

 

 

Deze tabel is enkel richtinggevend en niet beperkend. Kindgericht onderwijs gaat van de 

kinderen uit, wat inhoudt dat er vaak aanpassingen nodig zijn. 

Bedragen van themauitstappen, schoolreizen, sportweken,  zijn maar een schatting daar afstand, 

vervoer, deelnameprijs, inkom enz. meebepalend zijn voor de kostprijs en nu nog onbekend zijn. O 

Het is  wettelijk verboden om met 3 kinderen op een zitbank van de bus te zitten. Dit heeft tot 

gevolg dat er minder kinderen op een bus kunnen en uiteraard is de prijs van de busreizen 

duurder.  

Het oudercomité en de school doen een belangrijke financiële inspanning om de kostprijs van 

bepaalde activiteiten te drukken. 

 

 

De onkosten voor de voor- en naschoolse opvang in de Lindenlaan en in de Eeklostraat worden 

door het gemeentebestuur  aangerekend. Basis tarief: € 0,40 per aangevangen kwartier. Ouders 

die gebruik wensen te maken van de kinderopvang, moeten hun kinderen aanmelden bij de Dienst  

Buitenschoolse  Kinderopvang. Je vult hiervoor, per kind, een aanmeldingsfiche in. Deze fiche 

vind je op   www.evergem.be/buitenschoolse_kinderopvang   of vraag er naar bij de opvangsters. 

Voor drank wordt een 20-beurtenkaart aangeboden aan 9 euro, dit komt op de schoolrekening.  

Op Tervenen worden dezelfde tarieven toegepast.  


