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Geboorte: 

Marie, zus van Matisse West (2-3KOa) 

Van harte proficiat! 
 

Overlijden: 

Rachel De Decker, grootmoeder van dhr. R. Wulgaert, echtgenoot van juffr. Debby (4A) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
 

Schoolraad (www.vbsertvelde.be):  

Op onze website vind je nu ook een tabblad ‘schoolraad’, waar je de namen van de leden en 

contactgegevens, het huishoudelijk reglement, de agendapunten en de verslagen terugvindt!  
 

Nieuws van E.H. Pastoor i.v.m. de Eerste Communie: 

ingroeiviering: zaterdag 18 april om 17 uur 

Eerste Communie: zaterdag 2 mei om 15.30 uur. 
 

Buitenschoolse sportactiviteiten: 

Word je één van de vele supporters? Dan kan je nu reeds de data noteren in je agenda: 

 

Individuele foto’s: 

Het ministerie zegt: “Schoolfoto's verkopen blijft mogelijk! Scholen 

mogen schoolfoto's (zowel klas- als individuele foto's) aanbieden aan 

ouders.  Er mag geen aankoopverplichting gelden en het nemen van de 

foto's mag het normale verloop van de lessen niet grondig verstoren.” 

Daarom verkopen we geen foto’s van broers en zussen samen. Hierdoor 

gaat te veel onderwijstijd verloren! 

Omdat wij opnieuw kiezen voor foto’s in kalendervorm (toch net weer iets anders), moet 

uiteraard alles in orde zijn vóór de kerstvakantie. Daarom, op vrijdag 10 oktober 2014 worden 

de individuele foto’s genomen. Later op het schooljaar komen de klasfoto’s aan de beurt. 
 

Olympische sportpas voor leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar: 

Streef jij naar een gouden, zilveren of bronzen medaille? Verzamel dan stempels op je 

sportpas, die de juf of de meester je zal geven. Weet je hierover graag meer? Lees dan het 

magazine voor kleuters, kinderen van de basisscholen en hun ouders “Jef! 1, oktober – 

november 2014”, dat maandag meegegeven werd. 

 

 

 

                                 feest op school: zaterdag 30 mei 2015! 

Handbaltornooi 5de   22.10.14 Evergem 

Handbaltornooi 6de  12.11.14 Ertvelde 

Netbaltornooi 5de  21.01.15 Ertvelde 

Netbaltornooi 6de  28.01.15 Ertvelde 

Peanutbaltornooi 5de + 6de 06.05.15 Ertvelde 

Atletiekmeerkamp 1ste + 2de graad  20.05.15 Ertvelde 
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Openluchtklassen in Rochefort:  

VAN ONZE REPORTERS, HET NIEUWS VAN DE 

DAG… 

Dagelijks kan ieder, die geïnteresseerd is, een kijkje 

nemen op onze website om te lezen en te zien wat het 

6de leerjaar allemaal uitspookt in Rochefort! 

Er wordt iedere avond, tussen 19.30 uur en 20.30 uur 

geprobeerd om een verslagje EN foto’s van hun 

belevenissen op onze website te zetten. 

(www.vbsertvelde.be     onder de rubriek ‘klassen’     bij ‘6de lj’) 

Wie thuis niet beschikt over internet of over een computer is welkom in de computerklas van de 

Eeklostraat! 

 

Wafelbak:    Op 25 oktober gaat onze 35ste wafelbak door. Gelukkig kunnen we op de 

medewerking van heel wat mensen rekenen. Ben jij ook bereid een handje toe te 

steken, gelieve een seintje te geven aan de klasonderwijzer van je kind. Je kan ons 

helpen bij het begeleiden van de kinderen, deeg maken, helpen bakken op school, 

bakken bij je thuis, helpen bakken bij een andere ouder, … 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ik …………………………………………………   ouder van ………………………………………………………… uit klas ……………………… 

wil graag helpen met  O  deeg maken 

   O  bakken op school (O  Eeklostraat    O  Lindenlaan) 

   O  bakken bij mij thuis 

   O  bakken bij een andere ouder 

   O  kinderen begeleiden bij het naar huis brengen. 

W15 FRUITDAG5de: sportweek wk 42 

D16 
5de: sportweek 

5de: fietsbehendigheid 
 

V17 

5de: sportweek 

6de: thuiskomst 

9 uur: ouders van de kleuters 

 zijn uitgenodigd op de generale 

repetitie van het grootouderfeest 

 

Z18   

Z19   

M20 14 uur: kleuters grootouderfeest 1  

D21 
14 uur: kleuters grootouderfeest 2 
16 uur: personeelsvergadering 5de + 6de  

 

W22 
FRUITDAG 

namiddag: 5de: handbal 
wk 43 

D23 

5de: fietsbehendigheid 

5de + 6de:  leeruitstap ‘De Groote 

Oorlog’ 

 

V24   

Z25 Herfstvakantie + WAFELBAK  

Z26   

M27   

D28   

W29  wk 44 

D30   

V31   

 OKTOBER  

W1 FRUITDAG wk 40 

D2 
test elektronische sirene (gemeente) 

3de: fietsbehendigheid 
 

V3 dag van de leerkracht  

Z4   

Z5   

M6 
1ste+ 2B: leeruitstap ‘De Groote 

Oorlog’ 
 

D7 
4de: leeruitstap ‘De Groote Oorlog’ 
16 uur: personeelsvergadering 1ste + 2de  

 

W8 FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het OC) wk 41 

D9 
3de: fietsbehendigheid 

2A: leeruitstap ‘De Groote Oorlog’ 
 

V10 
voormiddag: individuele foto’s 

RAPPORT 1 
 

Z11   

Z12   

M13 

5de: sportweek 

6de: vertrek naar Rochefort 

4de: leeruitstap 

3de: CLB-onderzoek op school 

 

D14 

5de: sportweek 
16 uur: personeelsvergadering 3de + 4de  

19.30 uur: ouders 3 KO: infoavond 

over SCHOOLRIJPHEID 

 

http://www.vbsertvelde.be/

