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                vakantie 

                   2014-2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beste ouders en kinderen 
 

Bij alles wat we deden, tijdens het schooljaar 2014-2015, vroegen we ons vaak af: Kan en mag het? 

En … er kon veel, en … er mocht veel, vooral dankzij leerkrachten, kinderverzorgster, zorgbegeleiders, 

leerlingenraden, ICT-coördinator, bediende, poetsvrouwen, middagtoezichtsters, 

opvangverantwoordelijken, preventie-adviseur, stagiairs, CLB, schoolbestuur, zwemmoeders en -vaders, 

knutsel(groot)ouders, vervoer(groot)ouders, oudercomité, schoolraad,  sponsors, helpende handen, 

ouders en zovele anderen … Het is steeds deugddoend te weten dat de school kan en mag rekenen op 

zoveel gemotiveerde mensen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vele nieuwsberichten en de massa’s foto’s op onze website (www.vbsertvelde.be) zijn hiervan zeker 

bewijzen! 

Wij hopen dat ieder van jullie, tijdens de vakantie, heel veel mag en heel veel kan … binnen bepaalde 

grenzen natuurlijk!  

Dankjewel voor het vertrouwen in onze school, een-school-op-weg-met-kinderen … 

Met hoopvolle groeten 

Linda De Buck, directeur 

Geboorte: 

Julie, zus van Gilles Van Bossche (1KOa) 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Is ook overleden in de maand mei: 

Annie Demey, grootmoeder van Casper (2A) en Flor (4A) Bekaert. 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.  
 

Meester Marc met pensioen: 

In de archieven van VBS Ertvelde (eigenlijk in de vroegere jongensschool!) 

komt de naam ‘meester Marc’ voor het eerst voor in 1978. Hij maakte ook 

enkele omzwervingen via Assenede, Zelzate, Doornzele en Rieme. Op zijn 

contract stond toen ‘Bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding’. En ja 

… het mag gezegd … bijzonder is/was hij wel! Wanneer hij met de kinderen 

deelnam aan tornooien was zijn streefdoel niet het winnen. Wel dat alle 

kinderen sportief plezier zouden beleven. Een massa kinderen zetten hun 

http://www.vbsertvelde.be/
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eerste stappen in het watergewenningsbad onder zijn hoede. ‘Leren bewegen’ en ‘bewegend leren’ droeg 

hij hoog in het vaandel. Voor nog tal van andere zaken kunnen wij hem bedanken: begeleider op 

sneeuwklassen, de lessen fietsbehendigheid, het inrichten van de gymzalen, fietslessen op straat, de 

sportdagen (Groede, Wachtebeke, …), meedenken over schoolfeesten, … 

“Meester Marc, bedankt voor de vele jaren inzet voor de Vrije Basisschool van Ertvelde en het ga je 

goed!!!” 
 

Nog meer afscheid: 

- Met spijt in het hart nemen wij afscheid van juffr. Petrouchka (gymleerkracht). Zij 

werkt volgend schooljaar voltijds in Doornzele/Langerbrugge. We wensen haar veel 

sportieve uurtjes toe! 

- Juffr. Darlyn start voltijds in Sleidinge. Veel succes met de nieuwe taak!  

- Ook juffr. Chaveli verlaat onze school. Zij zal halftijds in Doornzele en halftijds in Evergem haar 

kunsten tonen! Bedankt voor de goede zorgen! 

- De tijdelijke opdracht van juffr. Melanie (ontdubbeling van de peuterklas sinds de paasvakantie) 

loopt ten einde. Zij gaat op zoek naar nieuwe horizonten … Wij duimen! 

- Mevrouw Christelle wenst te stoppen met haar taak in de eetzaal van de Lindenlaan. Tijd voor 

nieuwe of andere horizonten? Geniet ervan! 
 

Welgekomen: 

-     ?????????? treedt in de voetsporen van meester Marc.  

- Juffr. Cindy, die in blijde verwachting is, zal opnieuw, bij de peuters, vervangen worden 

door juffr. Jana (tot de kerstvakantie?). 

- Juffr. Hilde zal, naast haar halftijdse job in 5A, nu ook samenwerken met juffr. Nele in 

3A. 

- Juffr. Yentl komt op dinsdagvoormiddag hier of daar een klasonderwijzer vervangen die een 

gesprek moet bijwonen of zij helpt mee in een klas of … Op maandagvoormiddag komt zij ook even 

4A bijstaan. 

- Aangezien juffr. Stefanie 4/5 wenst te werken, zal juffr. Linda op vrijdag in 2A staan. 

- Mevrouw Terry zal de taak (in de keuken van de Lindenlaan) van mevrouw Christelle overnemen, in 

combinatie met haar poetsopdracht. Op maandag en donderdag zal zij ook middagtoezicht doen in 

de Lindenlaan. 

- Mevrouw Marleen zal op maandag en donderdag middagtoezicht komen doen in de Eeklostraat. 

Wij wensen al deze mensen de nodige kracht toe om zich met hart en ziel te kunnen inzetten voor onze 

kinderen! Dat het voor ieder een voldoeninggevend schooljaar mag worden! 
 

Data openlucht- en zeeklassen 2015-2016:  
5  9 oktober 2015: openluchtklassen voor het 6de  

14  17 juni 2015: zeeklassen voor het 1ste 

 

Volgend schooljaar: i.v.m. de opvang voor het 1ste leerjaar: 

In september en oktober 2015 kunnen de jongens en meisjes van het 1ste leerjaar ‘s avonds in de 

Lindenlaan in de opvang blijven. We laten hen eerst wennen aan alle nieuwigheden van de klas. Pas 

later (na de herfstvakantie) sluiten ze aan bij de opvangrij naar de Eeklostraat.  

Ouders die willen dat hun kind reeds vanaf 1 september meegaat naar de opvang van de Eeklostraat 

duiden dit op een invulstrookje (heeft de juf of meester bij op het huisbezoek) aan. 
 

Fruitdag: 

Hier hoort een dankjewel aan het oudercomité. Dankzij hen kregen de kinderen van het 

lagere opnieuw regelmatig kiwi’s op de fruitdag.  Al die vitamientjes kwamen zeker goed 

van pas! 
 

Inschrijvingen 

Tot en met 8 juli en vanaf 19 augustus kan je telefonisch (09 344 91 41) een afspraak maken om kennis 

te maken met de school en/of in te schrijven! 
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En nu… op eigen vleugels: 

Onze zesdeklassers schooljaar 2014-2015:  

 

 

Thaïscha Bouchier, Arno Cloet, Lander De Saedeleir, Vika de Sloover, Silke De Smet, Maxime De 

Sutter, Evelien Jacobs, Amber Leroux, Sarah Onghena, Kobe Schartz, Yoran Slos, Geike Tack, Lindsey 

Van Audenaerde, Miguel Vandenberghe, Elise Van de Veire, Elise Van Eesvelde, Helena Van Eesvelde, 

Emile Van Hoecke, Emma Van Waesberghe, Vic Verschuere, Tijl Verween, Selin Yildiz, Lotte 

Cerpentier, Emma Cloet, Siebe Colpaert, Jill De Baets, Lander De Busschere, Joppe De Munck, Inne de 

Sloover, Emeline De Smet, Chelsey De Wever, Joren De Wispelaere, Eléa Hellemans Vermeersch, 

Margo Lagrou, Bauke Lippens, Eva Sioen, Thibo Van Eeckhoorn, Emma Van Hoecke, Fiebe Van Thuyne, 

Ruben Van Vooren, Silke Van Vooren, Zoë Verboeckhoven, Joachim Verselder en Emiel Wauters 

 

Vandaag is 

afscheid nemen van gisteren 

en met veel hoop zoeken 

naar morgen! 

 

Fluo-hesjes: 

Vooreerst een dankjewel aan alle ouders die hun kind(eren) stimuleren om met het 

fluohesje  aan naar school te komen. ‘Gezien worden’ … o zo belangrijk! 

Dankjewel ook aan de leden van het oudercomité die de kinderen aanmoedigden om 

het fluohesje te dragen. 

 

Wij rekenen erop dat alle kinderen vanaf het 2de leerjaar op 1 september opnieuw 

naar school komen MET het fluo-hesje aan. 

De kinderen van het 1ste leerjaar zullen er één als welkomstgeschenk ontvangen! 

 

Huisbezoeken: 

Op deze laatste schooldag kregen alle kinderen opnieuw een briefje mee 

waarop vermeld staat van welke juf of meester je een bezoek mag 

verwachten tijdens de vakantie!  

Ook nu weer rekenen wij er op dat iedere ouder hier verstandig mee 

omgaat. 

Wanneer wij moeten vaststellen dat dit briefje aanleiding geeft tot een 

stormloop(je) naar school, is dit voor volgend jaar niet meer voor herhaling vatbaar! 
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In ons schoolreglement (zie    www.vbsertvelde.be     bij: schoolreglement voor ouders, punt 10. 

Organisatie van de leerlingengroepen) kan je nog eens lezen waarmee de school rekening houdt om tot 

een bepaalde klasgroep te komen. 

Waarom komen de leerkrachten op huisbezoek? In de eerste plaats om kennis te maken met de 

kinderen die op 1 september bij hen in de klas komen. 

 

Schoolmateriaal:  

- alle kinderen van het lagere krijgen op 1 september een blauwe balpen en de nodige schriften 

en werkboeken (ieder schooljaar) 

- alle kinderen van het eerste leerjaar ontvangen ook op 1 september 

een ringmap, een vulpen, een zwarte, een groene, een rode balpen, een 

potlood, een meetlat en een gum (dit is  - éénmalig – een basispakket 

dat we de kinderen overhandigen) 

- vanaf het 2de leerjaar worden ringmappen, vul- en balpennen, 

meetlatten en gummen ter beschikking gesteld 

- in iedere klas kunnen de kinderen een lijmstick, schaar, kleurpotloden 

en stiften van de  school gebruiken 

- vanaf het 3de leerjaar zijn er ook markeerstiften en geodriehoeken 

- vanaf het 4de zijn er voldoende zakrekenmachines in de klas 

- vanaf het 5de kunnen de kinderen eveneens gebruik maken van passers. 

Kinderen die zelf over het nodige materiaal beschikken mogen dit meebrengen naar school en in de klas 

gebruiken. 

Bewegingsmateriaal, allerlei handboeken, atlassen, woordenboeken, … zijn in voldoende mate aanwezig! 

Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van het 1ste leerjaar hun basispakket mee naar huis 

… hopelijk zien we dit in het nieuwe schooljaar terug! 

 

 

WARM AANBEVOLEN!!! 

 

 

 

in onze school van de Lindenlaan 

op vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 juli! 

zie www.zomerfeestertvelde.be 

 

http://www.vbsertvelde.be/
http://www.zomerfeestertvelde.be/
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Vakantiedagen 2015-2016: 

(eerste schooldag is dinsdag 1 september 2015!) 

pedagogische studiedag (geen opvang voorzien) dinsdag 22 september 2015 

herfstvakantie 31 oktober  8 november 2015 

Wapenstilstand woensdag 11 november 2015 

kerstvakantie 19 december 2015  3 januari 2016 

pedagogische studiedag (opvang voorzien) woensdag 27 januari 2016 

krokusvakantie 6  14 februari 2016 

paasvakantie 26 maart   10 april 2016  

Hemelvaart donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 9 mei 2016 

Pinkstermaandag maandag 16 mei 2016 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 6 juni 2016 

zomervakantie donderdag 30 juni 2016 – vanaf ‘s middags    
 

Data ouderavonden 2015-2016: 

klas dag uur plaats 

4de - 5de - 6de leerjaar dinsdag 1 september 19.30 uur Eeklostraat 

1ste - 2de - 3de leerjaar      donderdag 3 september 19.30 uur Lindenlaan 

kleuters Lindenlaan 

kleuters Tervenen 

maandag 7 september 19.30 uur Lindenlaan 

Tervenen 

 

aandacht   ~   aandacht   ~  aandacht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school wilde de kleuterspeelplaats verfraaien…   

Al jaren wordt er gedroomd van mooie, gekleurde Medio’s-elementen, maar … zo duur. 

Dankzij het oudercomité is er nu een tribune, 4 basketmandjes en een Ludosphère (die 3 aan elkaar 

bevestigde elementen). Kostprijs: € 3320! 

Alweer een welgemeende dankjewel!!! 

 

Wikken en wegen! 

Op maandagavond 15 juni kregen alle ouders van de kleuters de kans om een kijkje te 

nemen achter de schermen. Wat wordt er allemaal gewikt en gewogen? Hoe komt de school 

tot een bepaalde klasverdeling? Waarmee moet de school rekening houden? Waarom kiest 

de school voor onderstaand scenario? … 

Op dinsdagavond 23 juni werden alle ouders van de kinderen van het 3de leerjaar 

uitgenodigd. Ook zij maakten kennis met de puzzel die de school maakt. Waarover wordt er 

nagedacht? Wat zijn de mogelijkheden? Waarom die klas en niet een andere? Wat is 

teamteaching? … 

Op die manier werd het voor ieder duidelijk hoe volgende klasindeling tot stand kwam. 
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Klasindeling schooljaar 2015-2016:                                                    Momentopnames: 

                                      diplomering 3KO: 

        schoolfeest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basisschool 

zorgcoördinator kleuters juffr. Dominique Van Acker (dinsdag) 

zorgcoördinator lagere juffr. Linda Martens (½ week) 

ICT-coördinator dhr. Géry De Munter 

beleidsondersteuning juffr. Isabelle Van Hijfte 

 

Kleuters: 

bewegingsopvoeding ?????????? 

juffr. Patricia Bonne 

Lindenlaan:  

1KOa juffr. Isabelle Van Hijfte 

juffr. Jana De Mey (vanaf de 

kerstvakantie juffr. Cindy Rauch) 

(week om week) 

1KOb juffr. Evelyne De Clerck 

1-2 KO juffr. Myriam Vermeire 

2-3KOa juffr. Griet De Sonville 

2-3KOb juffr. Myriam Boelaert 

GOK juffr. Isabelle Van Hijfte 

kinderverzorgster juffr. Caroline Speeckaert 

Tervenen: 

peuters-1-2-3KO juffr. Tania De Vleesschauwer 

 

Lagere: 

bewegingsopvoeding ?????????? 

juffr. Patricia Bonne 

GOK juffr. Linda Martens 

juffr. Yentl Franki 

ZON-klas juffr. Linda Martens 

Lindenlaan: 

1A juffr. Ilona Verduijn 

1B meester Frédéric De Beir 

2A juffr. Stefanie Lataire 

juffr. Linda Martens (op vrijdag) 

2B juffr. Ann Braeckman 

3A juffr. Nele De Vos 

juffr.  Hilde De Brandt 

3B juffr. Karen Robbrecht 

Eeklostraat: 

4de juffr. Debby Coene 

meester Daniël Acke (halftijds) 

5A juffr. Katrien Gellens  

juffr. Hilde De Brandt 

5B juffr. Sandra Devogelaere 

6A juffr. Ellen De Vreese 

6B juffr. Kathy De Waele 


