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Overlijdens: 

Jean Edmond Wardenier, grootvader van Inne De Sloover (6B) 

Andrea Buysse, grootmoeder van Flore (5A) en Joren (6B) De Wispelaere 

Herman Goethals, grootvader van Flore (5A) en Joren (6B) De Wispelaere 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan. 
 

 

Schoolreizen 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar:  

Omdat het voor de school een stuk handiger is, zal je reeds op de schoolrekening van  mei (begin juni 

dus) de prijs voor de bus (alleen de prijs voor de bus!) terugvinden. Geen zorg, kan je kind om één of 

andere reden niet mee op schoolreis, dan zal dit bedrag teruggestort worden! 
 

Verder nog over de schoolrekeningen:   

Ook de laatste dagen van het schooljaar kunnen de kinderen nog blijven eten en 

drankjes kopen op school.  Alles wat verbruikt wordt t.e.m. dinsdag 23 juni zal op de 

rekening van juni staan.  Alles wat verbruikt wordt VANAF woensdag 24 juni zal op de 

rekening van september terug te vinden zijn! Alleen  de jongens en meisjes van het 

6de leerjaar zullen een invulstrookje krijgen waarop het vermoedelijke verbruik 

tijdens de laatste week aangeduid wordt. 
 

 

VBS Ertvelde respecteert de ‘maximumfactuur’: 

Voor zaken die te maken hebben met het behalen van de eindtermen, mocht de school (van het 

ministerie) 

voor de twee- en driejarige kleuters maximum € 25,  

voor vierjarige kleuters maximum € 35,  

voor de vijfjarigen maximum € 40, 

voor het lager onderwijs maximum € 70 

per schooljaar vragen aan de ouders. 

Op de 6 jaar van het lager onderwijs mocht er,  

voor de meerdaagse uitstappen, maximum € 405 aangerekend worden. 
 

Proficiat aan de vijfdeklassers die deelnamen aan De Grote Verkeerstoets: 

Op 18 mei kreeg ik volgend mailtje van juffr. Sandra: 

“Even de resultaten laten weten van de voorbije grote verkeerstoets, waaraan heel 

wat Vlaamse scholen deelnamen, waaronder ook ons 5de leerjaar. 

Het Vlaams gemiddelde kwam op 18/25.  

Onze resultaten:  

klas 5A: gemiddelde 23/25  

klas 5B: gemiddelde 24/25. 

Iedereen heeft zijn/haar verkeersdiploma inzake de grote verkeerstoets 2015 behaald. (d.w.z. 

iedereen heeft minstens 17/25 gehaald) 

We zijn dan ook terecht fier op onze vijfdeklassers.” 

Een dikke proficiaat aan alle kinderen van het 5de! 
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Ongewenst bezoek: 

Dinsdag 26 mei zal lang in het geheugen 

gegrift blijven. 

De nacht van maandag op dinsdag kreeg 

de Eeklostraat (vestigingsplaats van de 

Vrije Basisschool Ertvelde) het 

onaangenaam bezoek van inbrekers. Ze 

gingen driest te werk: met een paal 

werden 2 glazen buitendeuren kapot 

geslagen om de ene deur uiteindelijk te 

forceren met een koevoet. Met diezelfde 

koevoet zijn ze ook in het secretariaat 

en in het bureel van de directeur 

geraakt. Heel wat paperassen lagen 

verspreid over de vloer. Beamer en 

laptopje zijn niet meer te vinden. 

Uiteraard werd ook al het geld 

meegenomen … 

In de computerklas gebeurden de 

voorbije maand enkele kostelijke 

investeringen. De klas stond pico bello in 

orde zodat de leerlingen van het 6de er 

binnenkort, probleemloos, konden 

deelnemen aan de Interdiocesane 

Proeven. Met 12 verdwenen laptops zal 

dit nog moeilijk gaan! Zowel in 5A als in 

5B werd de klaslaptop gestolen. In 5A 

kunnen de leerlingen ook niet meer op de 

tablet werken! Hier en daar een 

geforceerd slot aan de rolluikkasten is 

eigenlijk het vermelden niet waard! Heel 

veel opkuis, heel veel achterloop, heel 

veel herstellingen, maar het ergste van 

alles … de kinderen zijn er de dupe van!  

 JUNI  

M1   

D2 16 uur: personeelsvergadering KO + LO  

W3 FRUITDAG wk 23 

D4 
1ste: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatienamiddag 

19.30 uur: Schoolraad 
 

V5 
6de: leeruitstap 

5de: leeruitstap 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

Z6   

Z7   

M8   

D9 
1ste: vertrek op zeeklas 

1KO (ook 1KO van Tervenen): CLB op school 
 

W10 
FRUITDAG 

6de: interdiocesane proeven 
wk 24 

D11 

6de: interdiocesane proeven 

4de: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatiedag 

19.30 uur: Lindenlaan: oudercomité 

 

V12 
2de: schoolreis 

1ste: thuiskomst zeeklas 
 

Z13   

Z14 vaderdag  

M15 3KO: schoolreis (dankjewel oudercomité!)  

D16   

W17 FRUITDAG wk 25 

D18 1ste: fietsbehendigheid  

V19 4de: schoolreis  

Z20   

Z21   

M22 het 3de bezoekt het 4de   

D23   

W24 
FRUITDAG 

Pareldeelmoment voor kinderen van het lagere 
wk 26 

D25 
3de: schoolreis  

1ste: fietsbehendigheid 
 

V26 
5de: schoolreis 

Tervenen: schoolreis 
 

Z27   

Z28   

M29 

13.15: afscheid van meester Marc 

15 uur: traditionele voetbal (6de leerjaar    

schoolteam) 

6de: 19.30 uur: afscheid 

 

D30 

8.45 uur: gebedsdienst (iedereen welkom) 

eindrapport 

In de namiddag blijven de kinderen thuis (er 

is geen opvang) en hebben ouders nog kans 

tot een gesprek met de leerkrachten (tussen 

14 en 15 uur). 
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ZOMERFEEST EN HANDELSBEURS KOMEN ERAAN 
3, 4, 5 EN 6 JULI 2015 

ten voordele van de parochiale school 
 

3 dagen zomerfeest voor gezinnen met kinderen 
 
Je oogappel een fijne start van de zomervakantie 
bezorgen? Geen probleem op het zomerfeest, we 
helpen je even op weg.  
 

 Neem op zaterdag 4/7 de tijd op het kinderplein 
(vanaf 17u volksspelen, springkasteel, 
schminken,…). Om te vermijden dat het 
eentonig wordt, ga je om 18u30 naar de 
ponyritjes of pik je om 19u de poppenkast mee 
van nonkel Rik. 

 Zondag 5/7 is het hoogdag voor de kinderen. 
Mis zeker de BLINGO niet om 14u30 en de 
ballonnenrace om 18u. Voor, na of tussenin tijd 
genoeg voor een ijsje of een spaghetti in de 
tearoom.  Laatblijvers kunnen om 21u15 
schlagers meezingen tijdens ‘Ertvelde zingt’ of samen met Paul Severs. 

 Op maandag 6/7 is er om 18u actieve kinderanimatie met Ludentem. Je kunt er circusmateriaal 
uitproberen en krijgt hulp om enkele technieken aan te leren.  Daarna moet je zeker nog eens in de 
tent langs om te zien wie dit jaar de Sterkste Man en de Sterkste Vrouw worden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg het zomerfeest op  facebook 

 

 

Op vrijdag 3 juli 2015 om 20u opent het Zomerfeest met een Zomerquiz  

onder leiding van Dirk De Muynck. Er wordt gespeeld in ploegen van vier 

deelnemers.  

Kostprijs is € 16 per ploeg, te betalen aan de kassa.  

 

Met onder andere: 

 Ronde met bekende Ertveldenaar  

 Prijs voor iedereen, met Cuvee Jubilee (Augustijn Grand Cru)  

als bijzondere trofee voor de bierliefhebbers.  

 

De quiz gaat door in de feesttent, Lindenlaan 35, Ertvelde.  
Inschrijvingen per mail: de.muynck.warande@telenet.be.   
Meer info: www.zomerfeestertvelde.be – tel 09 344 32 60 

 

Maak een ploegje van 4 en  

schrijf je in voor de Zomerquiz! 

mailto:de.muynck.warande@telenet.be
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Met twee weet/kan je meer!!! 

Reeds heel wat schooljaren maakt onze school korte metten met “Deur toe en 

baas in eigen klas”. Leraren werken intensief samen of, zoals dit schooljaar, 

staan ze zelfs met twee voor de klas. En dat werkt! 

Al gehoord van ‘teamteaching’ of ‘co-teaching’?. 

‘Co-teaching’: hierbij werken twee leraren in één klaslokaal als gelijkwaardige 

partners samen om zo veel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les te 

laten halen.  

Teamteaching is wijdverspreid in Groot Brittannië. Ook in de Scandinavische landen en in Nederland is 

het ingeburgerd. In Finland zetten ze via teamteaching sterk in op inclusie. De tweede leraar speelt in 

op de bijzondere noden van de leerlingen.  

Dit laatste inspireerde ons om, dit schooljaar, gedeeltelijk, op deze manier, onze ZORG te realiseren. 

Juffr. Linda komt, wekelijks, op vaste momenten, in de klas. De klasonderwijzer bepaalt welke kinderen 

extra hulp nodig hebben en welke kinderen zelfstandig kunnen verder werken. De ene leerkracht neemt 

een klein groepje bij zich (binnen de klasmuren) om extra uitleg te geven, om extra te begeleiden, om 

extra materiaal aan te bieden, om … De andere leerkracht controleert of de andere kinderen goed aan 

het werk zijn en stuurt, indien nodig, hier en daar bij. 

Ook wij zijn er ondertussen van overtuigd: co-teaching is een meerwaarde voor de leerlingen! 

Breiden we dit volgend schooljaar uit? Je zal er nog van horen! 

 
Duik je mee in het verleden? 

  


