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Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

Na de kerstvakantie startten Roan, Yamina, Bent, Warre, Jorben, Nonah, Marie en Pim in de 

Lindenlaan en Brent op Tervenen.  
 

Sterzingen 4de  leerjaar:   

Eénieder die zijn/haar steentje bijgedragen heeft bij het 

sterzingen is, nogmaals, van harte bedankt! Er was een mooie 

opbrengst van € 903,42!  
 

Damiaanactie:  

De actie bracht deze keer de mooie som van € 1488 op … Hiermee 

worden 37,2 mensenlevens gered. Met dank aan alle kinderen, 

sympathisanten, de kinderen van 4B in het bijzonder, meester Daniel en juffr. Katrien!  
 

1 februari:  

Voor alle scholen is 2 februari 2015 een belangrijke datum! Op basis van het aantal ingeschreven 

leerlingen (die 2,5 jaar en meer zijn) op dat moment, worden het lestijdenpakket en de 

werkingstoelagen bepaald voor het  schooljaar 2015-2016. 
 

Dikke-truiendag op vrijdag 13 februari: 

THEMA 2015: ISOLEER EERST JE LICHAAM, EN DAN DE REST! 

Er zijn bibliotheken vol geschreven over het belang van isolatie voor woningen 

en over het rendement van verwarmingstoestellen. Maar over het 

besparingspotentieel van kleding wordt in wetenschappelijke en technische 

studies met geen woord gerept. Nochtans is er ook op dat vlak heel wat 

technologische vooruitgang geboekt. Moderne thermische onderkleding kan 

ervoor zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden gedraaid – zonder 

aan comfort in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de 

kostprijs nihil. Misschien ligt hier een oplossing? 
 

Op school draaien we die dag de verwarming een stuk lager. Wij willen aantonen dat op die manier en 

met een dikke trui aan er heel wat energie kan bespaard worden! 
 

Het gemeentebestuur is voor het ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’ nog op zoek naar kandidaat ouders 

om aan deze adviesraad deel te nemen.  

Op 1 december werd het lokaal overleg kinderopvang opnieuw samengesteld. 

Het Lokaal Overleg is nog op zoek naar geïnteresseerde (groot)ouders en voorzitters of leden van de 

ouderraad. 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft als taak het gemeentebestuur te adviseren inzake 

kinderopvang. Zowel de voorschoolse opvang van baby’s en peuters, de buitenschoolse kinderopvang, 

speelpleinwerking en andere mogelijke vormen van kinderopvang zijn het werkterrein van dit overleg. 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang neemt ook de taak van informatieverstrekker op zich. 

Aan het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen zowel de aanbieders van kinderopvang als de gebruikers 

van kinderopvang deelnemen.  
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Graag nodigen we dus ook u, als ouder, uit om mee rond de tafel te zitten en mee te 

denken hoe we in Evergem op een kwaliteitsvolle manier kinderopvang kunnen 

organiseren. 

Het volgende overleg gaat door op maandag 30 maart 2015 om 20 uur in het 

administratief centrum Kluizen, Kluizendorpstraat 80. 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Benedicte De Vos  09 218 81 66 

of Benedicte.DeVos@evergem.be 

 

Een dankjewel  

aan ieder die geholpen heeft bij het kerstontbijt!!! 

 

 FEBRUARI  

Z1   

M2 teldag / instap kleuters  

D3 16 uur: personeelsvergadering LO  

W4 
FRUITDAG 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

wk 6 

D5 
6de: fietsbehendigheid  
16 uur: personeelsvergadering KO                                            

 

V6 RAPPORT 3  

Z7 
vormselvoorbereiding: 17uur: viering met naamopgave en catechesemoment 

 ‘geroepen’ 
 

Z8 komende week : oudercontacten  

M9 schoolhoofd naar informatiedag  

D10 20 uur: Eeklostraat: oudercomité  

W11 FRUITDAG wk 7 

D12 
6de: fietsbehendigheid    

19.30 uur: schoolraad                                              
 

V13 
Dikke-Truiendag 

carnaval (met verrassing van het oudercomité) 
 

Z14   

Z15 Krokusvakantie  

M16   

D17   

W18 Aswoensdag wk 8 

D19   

V20   

Z21   

Z22 komende week: het 6de werkt rond het thema: ‘Lol zonder alcohol’  

M23 
2de: sportweek 

instap kleuters / luizencontrole 
 

D24 2de: sportweek  

W25 
FRUITDAG 

2de: sportweek 
wk 9 

D26 

3de : fietsbehendigheid  

2de: sportweek  

6de: politiebezoek i.v.m. ‘Lol zonder alcohol’                                           

 

V27 2de: sportweek  

Z28 
14 – 17 uur: initiatief leerkrachten – oudercomité 

vormselvoorbereiding: 17 uur: viering en catechesemoment ‘geroepen’ 
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