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Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                             

                                            november 

                                                     2015-2016 

 

 
 

Overlijden: 

Marcel De Coninck, schoonvader van juffr. Myriam Boelaert (2-3KOb) 

Maria Van Durme, oma van juffr. Myriam Vermeire (1-2KO) 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan. 
 

Aandacht (herhaling): te noteren in de agenda: 

Op vrijdagavond 20 november zal er geen opvang zijn in de Lindenlaan en in de Eeklostraat (de 

verantwoordelijken moeten naar een opleiding!). 
 

GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT…GEZOCHT… 

Op ons schooltje van Tervenen gebeurt de opvang, de schoonmaak en het 

middagtoezicht via PWA-mensen (om het voor de school financieel haalbaar 

te houden!). 

Onlangs liet de verantwoordelijke, mevr Martine, weten dat ze een nieuwe 

uitdaging wou aangaan. Uiteraard hebben wij haar bedankt voor haar 

jarenlange inzet voor de kinderen van Tervenen. En toen? Toen begon onze zoektocht.  

Mevr. Nancy is nu voltijds opvangverantwoordelijke en mevr. Ria komt schoonmaken. Voor 

het middagtoezicht is er nog geen invulling. Onze oproep: is er iemand bereid, om de komende 

periode, als 'vrijwilliger' (met vrijwilligersvergoeding) het middagtoezicht (ma, di, do en vr van 

11.45 tot 12.45 uur) te doen? Totdat er iemand gevonden is op de PWA-dienst? Of heb jij 

ambities op langere termijn? Kandidaat? Geef een seintje op het schoolnummer 09 344 91 41. 

Alvast bedankt! 
 

OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP…OPROEP… 

Vanuit onze tevredenheidenquêtes weten we dat veel ouders hun 

bezorgdheid uiten over de verkeersveiligheid (vooral) aan de 

schoolpoort in de Lindenlaan. Hierbij komt steevast de mededeling 

dat vooral de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor die veiligheid! 

Vorige week kreeg ik een bezorgd telefoontje van een papa die al 

enkele keren zijn hart vasthield. 

Vaststelling: ouders, die toch parkeren op de blauwe parkeerplaats 

voor de gehandicapten, rijden achteruit zonder de aankomende 

kleine kinderen te zien! 

Vandaar deze oproep: gelieve niet te parkeren op de blauwe parkeerstrook! 

Tip: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mag je ook op de hoofdweg parkeren! 

Vooral uit naam van onze kinderen: “Bedankt voor je medewerking!” 

Voorleesweek 23 – 27 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 … 
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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. 
 

Dag van de leraar: Op 2 oktober zette het oudercomité ieder van het schoolteam in de 

bloemetjes… beter gezegd … in de zoetigheden. Een leerkracht reageerde: “Het is fijn om 

waardering te voelen voor onze inzet en ons werk.” Dankjewel, oudercomité. 
 

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 Ertvelde: 

Elk jaar is op 11 november de 'Wandel mee'. Dit jaar, de 34ste editie, wordt 

er gewandeld in Ertvelde zelf. Je wandelt ten voordele van onze school 

‘VBS Ertvelde’. 

Je kan vanaf 11 uur starten aan de cafetaria van Sportcentrum Hoge Wal. 

Je kan kiezen tussen 7, 10 en 16 km. Het kortste parcours is ook 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Het secretariaat 

sluit om 17.15 uur. 

De Wandel Mee is altijd een gezellig familiegebeuren en steeds meer 

gezinnen worden enthousiast over de wandelsport. 

 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 

 

18W 
FRUITDAG (lagere: kiwi’s van OC!) 

OUDERCONTACTEN 

wk 

47 

19D 

3B: fietsbehendigheid 

Tervenen: grootouderfeest 

politie houdt fietsencontrole! 
coaching van leerkrachten i.v.m.TOPspel 

 

20V 
3de: om 13.30 uur: generale repetitie 

’s avonds: GEEN opvang! 
coaching van leerkrachten i.v.m.TOPspel 

 

21Z   

22Z VOORLEESWEEK  

23M 
4de: sportweek 

3de: optreden in WZC 
 

24D 

4de: sportweek 

2de kleuterklas en 3de kleuterklas 

 van Lindenlaan: namiddag: toneel 

 

25W 
FRUITDAG             4de: sportweek 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

wk 
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26D 
6A: fietsbehendigheid 4de: sportweek 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

27V 4de: sportweek  

28Z   

29Z   

30M   

 NOVEMBER  

1Z Allerheiligen  

2M Allerzielen  
3D   

4W  
wk 
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5D Herfstvakantie  
6V   

7Z   

8Z   

9M 

luizencontrole           instap kleuters 
schoolhoofd terug ? (2de poging) 

20 uur: oudercomité in de  

Eeklostraat 

 

10D 16 uur: personeelsvergadering KO  

11W 

8.45 uur: plechtigheid ter 

gelegenheid van WAPENSTILSTAND 

‘WANDEL MEE’ voor alle gezinnen 

wk 
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12D 
3A: fietsbehendigheid 

16 uur: personeelsvergadering LO 
 

13V   
14Z   

15Z   

16M   

17D 

3de: CLB-onderzoek op school  

(meten en wegen) 

6de: ‘bruggen bouwen’ in Zelzate 
coaching van leerkrachten i.v.m.TOPspel 

 

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

