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Adventscampagne: 

Niemand kiest voor een toekomst in armoede niet voor zichzelf 

noch voor zijn kinderen of kleinkinderen. En toch… 1 op 7 mensen in 

ons land leeft in armoede. Zij proberen dag na dag te overleven. 

Durven zij dromen van een betere toekomst?  
 

Welzijnszorg wil mensen in armoede hoop geven op een betere 

toekomst. Maar we kunnen dit niet alleen. De toekomstdroom van 

mensen in armoede is een zaak van iedereen die samen met 

Welzijnszorg gelooft in een solidaire samenleving. Een samenleving 

waar niemand uit de boot valt en ieder zijn rechten kan opnemen.  
 

Met de campagne van 2015 wil Welzijnszorg de aandacht vestigen op het belang van een 

duurzame armoedebestrijding om die solidaire samenleving vorm te geven. Duurzame 

armoedebestrijding pakt de oorzaken aan van de ongelijkheid die armoede creëert, het pakt de 

wortels van het armoedeprobleem aan.  
 

Een mooie toekomst waar iedereen van kan dromen is voor mensen in armoede nog veraf. Vooral 

op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame 

maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert 

Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen we ook dat jij meedoet. Samen voor een toekomst 

zonder armoede! 

 

Geboortes: 

Matteo, halfbroer van Elena Hunninck (2B) 

Billie, zus van Mon (1KOa) en Max (1-2KO) De Maeyer 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Welkom op onze school! 

Na de herfstvakantie zijn Vic, Maxine, Beaudhi, Hanne, Maurin, Youwen, Ella, Mon, Lydia en 

Nessa gestart bij de peuters en Elena in 5B. Op 1 december mogen we ook Febe verwelkomen in 

2-3KOb. 

 

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 gecentraliseerd in de kerstvakantie: 

De kinderopvang wordt in de kerstvakantie gecentraliseerd op een beperkt aantal locaties. 
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 Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december is er 

kinderopvang in de Gemeentelijke basisschool Evergem 

(Reibroekstraat 2A) en in de Gemeentelijke Basisschool Sleidinge 

(Sleidinge-Dorp 142). Er is geen kinderopvang op donderdag 24 

en vrijdag 25 december. 

 Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december is er kinderopvang voorzien in de 

Gemeentelijke Basisschool Evergem. Er is geen kinderopvang op 31 december en 1 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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Premie voor openlucht- en zeeklassen: 

Verschillende ziekenfondsen betalen een tegemoetkoming uit. 

Indien u denkt recht te hebben op zo’n premie, vraag dan de nodige invulformulieren aan in uw 

kantoor. 

Wanneer de openlucht- of zeeklassen voorbij zijn, vullen we deze formulieren graag voor je in. 

 

Over groenten en leefvaardigheden in VBS Ertvelde! 

In onze 1ste nieuwsbrief meldden we reeds dat we bij onze kleuters 

zouden starten met ‘Het gat in de haag’.  

30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300 

boeiende activiteiten. Dit is het nieuwe en voor Vlaanderen eerste 

pakket dat sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van 

meervoudige intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs. 

Bij elk verhaal staat één belangrijke sociale vaardigheid centraal. 

De verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken 

daarvoor gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de 

kinderen. De verhalen sluiten nauw aan bij de belangstellingscentra 

van elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit 3 boeken en is 

aangepast aan het niveau van de kleuters. 

Hopelijk heb jij je kleuter hierover reeds horen vertellen! 
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DECEMBER                    

advent 
 

1D   

2W 

FRUITDAG (lagere: kiwi’s van het 

 OC) 

lagere: startmoment advent 

wk 49 

3D 

schoolhoofd naar informatievoormiddag 

6B: fietsbehendigheid 

19.30 uur: oudercomité in de 

 Lindenlaan 

 

4V 

Sinterklaasfeest    +     

om 19 uur: avondvoorstelling voor 

familie van ‘t 6de 

 

5Z   

6Z   

7M   

8D 16 uur: personeelsvergadering LO  

9W FRUITDAG wk 50 

10D 
1A: fietsbehendigheid 
16 uur: personeelsvergadering KO 

 

11V RAPPORT 2  

12Z 

SEPTEM: schoolschaaktornooi : 

 14 – 17.30 in VBS De Bijenkorf 

in Sleidinge 

 

13Z   

14M schoolhoofd naar informatiedag  

15D   

16W FRUITDAG wk 51 

17D 
1B: fietsbehendigheid 

4de: Sterzingen 
 

18V 

- 8.30 uur: voor alle kinderen: 

 ontbijt aangeboden door het 

oudercomité 

- lagere: slotmoment advent 

- 18 – 22 uur: kerstmarkt in de 

 Lindenlaan 

 

19Z   

20Z   

21M   

22D   

23W  wk 52 

24D   

25V Kerstmis  

26Z   

27Z   

28M   

29D Kerstvakantie  

30W  wk 53 

31D   


