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Adventscampagne:  

Met de campagne ‘Armoede (op den) buiten’ wil Welzijnszorg deuren 

openen en de problematiek van plattelandsarmoede naar buiten brengen. 

In het armoededebat staat meestal de (groot-)stedelijke problematiek 

centraal. Het platteland verdween uit het blikveld. Toch vormt een leven 

in armoede ook op het platteland de harde dagelijkse realiteit voor vele 

mensen. 

Armoede heeft een ander gezicht op het platteland: de 

armoedepercentages liggen er algemeen dan wel lager dan in de grote steden, maar sommige groepen 

zoals ouderen en alleenstaande ouders lopen dan weer extra risico. In een kleinere dorpsgemeenschap 

is er minder anonimiteit. Mensen zetten er niet zo snel de stap naar de formele hulpverlening. Dit 

maakt armoede op het platteland minder meetbaar, daardoor ook minder zichtbaar en vaak vergeten ... 
 

Overlijden: 

Honoré Van Gaeveren, grootvader van Florent Van Gaeveren (2A) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 
 

Staken? 

In de afgelopen periode vernamen we, samen met jou, de maatregelen van de nieuwe Vlaamse en 

Federale regering. Ook het onderwijs wordt bijzonder zwaar aangepakt. Er wordt niet 

alleen bespaard op werkingstoelagen. De werkloosheidsstelsels, de kansen voor 

startende personeelsleden, de lonen, de loopbaanonderbrekingen of -mogelijkheden, de 

landingsbanen en de pensioenen worden zwaar aangepakt. Onderwijsleden zullen dit 

voelen: zowel in de dagelijkse strijd om kwaliteitsvol onderwijs te blijven leveren, als in 

de portefeuille, en in hun pogingen om een volwaardig contract, werkbare job en eerlijk pensioen te 

behalen en te behouden. Een indexsprong neemt ieder mee voor de rest van de loopbaan. 

Als school willen we een duidelijk signaal, van onze bezorgdheid, naar de regering toe geven. En … Als 

school willen we ook naar alle ouders en kinderen een duidelijk signaal geven dat we er zijn voor hen. 

Op 1 december is de school open en wordt er gewoon les gegeven. Er zijn wel enkele gemeentelijke 

opvangsters die staken; daarom:  

- de kinderen van de Eeklostraat gaan ’s morgens naar de opvang in de Lindenlaan en worden om 8.15 

uur, onder begeleiding, naar de Eeklostraat gebracht. ’s Avonds zal een leerkracht toezicht houden bij 

de kinderen van de opvang in de Eeklostraat tot 16.45 uur. Daarna worden de kinderen onder 

begeleiding naar de Lindenlaan gebracht. 

- de kinderen van het lagere van de Lindenlaan gaan ’s morgens, zoals gewoonlijk, naar de opvang in de 

Lindenlaan. ’s Avonds BLIJVEN zij in de Lindenlaan. 

Op 15 december staken verschillende mensen van het schoolteam en is een aantal teamleden aanwezig.  

Concreet: - i.v.m. de opvang: zelfde regeling als op 1 december 

  - er zullen geen warme maaltijden aangeboden worden; wie blijft eten brengt de 

                          boterhammen mee 

  - er worden geen lessen gegeven; voor alle kinderen die aanwezig zijn, wordt 

                          opvang voorzien. 
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Van harte welkom aan onze nieuwkomers: 

Na de herfstvakantie startten Julie, Anouk, Julie en Jasmijn. 
 

De goede sint: 

Sinterklaas liet ons weten dat hij opnieuw 1 groot pak brengt in iedere kleuterklas. 

Hierbij heeft het oudercomité beloofd zwarte Piet te helpen bij het verdelen van 

snoepgoed in alle klassen. 

En … enkele leerkrachten en de 6deklassers bereiden zich volop voor om alle kinderen van 

school opnieuw een fantastische Sintmusical te brengen.  

 

Kinderopvang:      

Tijdens de kerstvakantie, van 22 december tot 4 januari, is er door de gemeente kinderopvang 

voorzien. 

De opvang heeft plaats in de Gemeentelijke Basisschool Evergem (Reibroekstraat 2A) en in de 

Gemeentelijke Basisschool Sleidinge (Sleidinge-Dorp 142). 

Gemeentelijke Basisschool Evergem 

 Op maandag 22 en dinsdag 23 december van 7 tot 18 uur 

 Op woensdag 24 december van 7 tot 12 uur 

Gemeentelijke Basisschool Evergem en Gemeentelijke Basisschool Sleidinge 

 Op maandag 29 en dinsdag 30 december van 7 tot 18 uur 

 Op woensdag 31 december van 7 tot 12 uur 

Sluitingsdagen 

 Er is geen kinderopvang op donderdag 25 en vrijdag 26 december 

 Er is geen kinderopvang op donderdag 1 en vrijdag 2 januari 
 

!!!!!   Fietsen op de speelplaats: ’s nachts of tijdens het weekend   !!!!!: 

Soms gebeurt het, dat door omstandigheden, er ’s nachts of tijdens het weekend fietsen 

van de kinderen op de speelplaats blijven staan.  

Na de schooluren doen wij steeds onze poorten op slot. Jammer genoeg kunnen we 

hiermee niet altijd vandalen tegenhouden en beschadigen en/of vernielen zij de fietsen. 

Helaas komt de schoolverzekering niet tussen omdat er geen fout aan de school kan 

toegewezen worden. 
 

Steun het Belgisch Centrum voor Geleidehonden:  

We sparen verder: droge en propere plastieken dopjes van drankflessen (water, melk, frisdrank, 

fruitsap) (dus … NIET van wasproducten, koffie, shampoo, choco, olieflessen, medicijnen, …) 

Er staat een zak in de gang (naast het secretariaat) van de Eeklostraat en 1 in de gang (naast de 

leraarskamer) in de Lindenlaan. 

Alvast van harte bedankt! 
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                               vrijdag 19 december 

                         op de kerstmarkt van Ertvelde 

                      (parking WZC Ten Oudenvoorde) 

                                om 19 uur: 

        de kinderen van VBS Ertvelde zingen kerstliederen!!! 

                       IEDEREEN  WELKOM!!! 
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                                 DECEMBER                       advent  

M1 De school is open en er is gewoon les. 

 De kinderen van de Eeklostraat gaan ’s morgens naar de opvang in de 

Lindenlaan; ’s avonds blijven ze tot 16.45 uur in de Eeklostraat, daarna gaan 

ze naar de Lindenlaan. 

 De kinderen van het lagere van de Lindenlaan gaan ’s morgens, zoals 

gewoonlijk, naar de opvang in de Lindenlaan. ’s Avonds BLIJVEN zij in de 

Lindenlaan. 

 

D2 
2de: NM: toneel 

16 uur: personeelsvergadering KO 
 

W3 
FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het OC) 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

wk 49 

D4 

4de: fietsbehendigheid 

5B: VM: CLB-onderzoek in Eeklo 

lagere: NM: startmoment advent 

19.30 uur: oudercomité in de Lindenlaan 

 

V5 Sinterklaasfeest    +    om 19 uur: avondvoorstelling voor familie van ‘t 6de  

Z6   

Z7   

M8   

D9 
5de + 6de: NM: toneel 
16 uur: personeelsvergadering LO 

 

W10 FRUITDAG wk 50 

D11 
4de: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

V12 
RAPPORT 2 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

Z13   

Z14   

M15 De school is open en er is GEEN les, wel opvang. 

 De kinderen van de Eeklostraat gaan ’s morgens naar de opvang in de 

Lindenlaan; ’s avonds blijven ze tot 16.45 uur in de Eeklostraat, daarna gaan 

ze naar de Lindenlaan. 

 Wie blijft eten brengt boterhammen mee. 

 

D16   

W17 FRUITDAG wk 51 

D18 4de: fietsbehendigheid                                               4de: Sterzingen  

V19 

- 8.30 uur: voor alle kinderen: ontbijt aangeboden door het oudercomité 

- NM: gezamenlijk slotmoment van de advent 

- 19 uur: lagere schoolkinderen zingen kerstliederen op de kerstmarkt 

 

Z20   

Z21   

M22   

D23   

W24  wk 52 

D25 Kerstmis  

V26   

Z27   

Z28   

M29 Kerstvakantie  

D30   

W31  wk 1 

 


