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Overlijden: 

Mariette Van Thuyne, oma van Maxime Dossche (3B) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Opvang Lindenlaan: 

Aangezien beide eerste leerjaren nu boven gehuisvest zijn, bleef de vroegere 

klas van meester  Arnold als extra ruimte ter beschikking. “Waarom zou dit 

lokaal niet kunnen gebruikt worden als opvanglokaal?” vroegen mevr. Nele en 

mevr. Sabine zich af. Even gewikt en gewogen … en ja … de handen werden uit de 

mouwen gestoken! Kasten leegmaken, een mojito-groen likje verf (allez ja, 

verschillende potten verf), een knusse zetel, nieuwe tafelkleedjes, …  

Na de herfstvakantie kunnen de kinderen, die in de opvang in de Lindenlaan 

blijven, in een knussere ruimte terecht… zolang die klasruimte vrij is. 

 

Werkzaamheden in de Lindenlaan: 

De woning in de Lindenlaan 39 moet afgebroken worden. De werken 

zullen (hopelijk) uitgevoerd worden van 27 oktober tot en met 30 

oktober.  

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren moet de Lindenlaan ter 

hoogte van nummer 39 afgesloten worden voor alle verkeer, inclusief 

fietsers en voetgangers. 

De laterale weg Lindenlaan - deel tussen de Steenstraat en Lindenlaan 

27 – is ingericht met eenrichtingsverkeer. Tijdens de werken zal de 

straat tijdelijk met tweerichtingsverkeer worden ingericht, aangezien de woningen en 

handelszaken anders niet bereikbaar zijn. 

Indien de weersomstandigheden het werk niet toelaten, of bij technische problemen, kunnen de 

werken uitgesteld worden of iets langer duren dan voorzien. 

 

Voorleesweek 22 – 30 november:  

Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Ouders thuis en leerkrachten op school weten hoe deugddoend zo’n ‘rustmoment’ is. 

Het verhaal en de verbeelding versterken de band tussen de luisteraar en de 

voorlezer die tegelijk inwijdt en meeleeft. Voorlezen is op die manier één van de 

smaakmakers van cultuur. 

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!   Wij doen alvast mee … 

 

Opvang 1ste leerjaar: 

Na de herfstvakantie gaan alle kinderen van het 1ste (uiteraard ook van 2de en 3de) 

naar de opvang in de Eeklostraat. We zijn ervan overtuigd dat ieder het al goed gewoon is op 

school. 
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Voor het goede doel: 

Eind vorig schooljaar namen enkele ouders het initiatief om een afscheidsfeestje voor de 

jongens en meisjes van het zesde leerjaar te organiseren. Er werd, aan de kinderen, een bijdrage 

in de kosten gevraagd. Aangezien er minder verbruikt werd dan verwacht, was er nog een 

spaarpot over. Er werd, met een warm hart, € 300 gestort t.v.v. het kinderkankerfonds. 

Dag van de leraar:  

3 oktober … In Franse sferen werd ieder door het oudercomité ontvangen. Het bordje kaas 

smaakte uitermate! Dit doet deugd! Van harte bedankt! 
 

11 november: 

Vooral de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar worden uitgenodigd tot deelname aan de 

plechtigheid ter gelegenheid van 11 november. Wij verwachten iedereen om 8.45 uur op school 

(Eeklostraat). Van daaruit vertrekken we samen naar de kerk voor de plechtige 

eucharistieviering om 9 uur.  
 

WANDEL MEE OP 11 NOVEMBER, IN DE LEMBEEKSE BOSSEN 

Elk jaar vindt op 11 november de 'Wandel mee' plaats. Dit jaar, de 33ste  

editie, wordt er opnieuw gewandeld in Lembeke en z'n prachtige bossen. Je 

wandelt ten voordele van onze school ‘VBS Ertvelde’. 

Je kan vanaf 11 uur starten in feestzaal 't Singel (Gentweg 58, Lembeke). 

Het secretariaat sluit om 17.15 uur. Je kan kiezen tussen 8, 11 en 16 km. Op 

die manier kan iedereen deelnemen. 

 Kadert in 'Sportieve school' 

 Leerlingen die deelnemen, krijgen een stempel op hun Olympisch 

Sportpas 

 Inschrijven is niet nodig 

 Prijs: 1 euro - ter plaatse te betalen 

                                  

Z15   

Z16   

M17 schoolhoofd naar informatiedag  

D18   

W19 
FRUITDAG 

3de: om 8.50 uur: generale repetitie 
wk 47 

D20 

2de: fietsbehendigheid 

3A: leeruitstap 

Tervenen: grootouderfeest 

 

V21 

‘s avonds: GEEN opvang 

voor 5de + 6de: 19.30 uur: fysica-

avond (met dank aan het oudercomité) 

 

Z22   

Z23 VOORLEESWEEK  

M24 
4de: sportweek 

3de: optreden in WZC 
 

D25 4de: sportweek  

W26 
FRUITDAG 

4de: sportweek 
wk 48 

D27 

2de: fietsbehendigheid 

4de: sportweek        3B: leeruitstap 

5A: CLB: onderzoek (in Eeklo) 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

V28 4de: sportweek  
Z29   

Z30   

 NOVEMBER  

Z1 Allerheiligen  

Z2 
Allerzielen 

 komende week: OUDERCONTACTEN 
 

M3 luizencontrole              instap kleuters  

D4 16 uur: personeelsvergadering LO  

W5 FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het OC) wk 45 

D6 

5de: fietsbehendigheid 

5de + 6de: fietsencontrole 

20 uur: oudercomité in de Eeklostraat 

 

V7 

schoolhoofd naar informatiedag 

namiddag: kleuteractiviteit door het  

oudercomité 
 

Z8   

Z9   

M10 vrijaf  

D11 

8.45 uur: plechtigheid ter gelegenheid 

 van WAPENSTILSTAND 

‘WANDEL MEE’ voor alle gezinnen 

 

W12 
FRUITDAG 

NM: 6de: handbal 
wk 46 

D13 
2de: fietsbehendigheid 

3A: leeruitstap ‘De Groote Oorlog’ 
16 uur: personeelsvergadering KO 

 

V14 
3B: leeruitstap ‘De Groote Oorlog’ 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

http://www.evergem.be/product.aspx?id=10350
http://www.evergem.be/product.aspx?id=10350

