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Quiz   ~   Quiz   ~  Quiz   ~    Quiz   ~  Quiz 
 

Op vrijdag 29 januari 2016 organiseert het oudercomité van de Vrije Basisschool Ertvelde  

z’n 19de editie van hun jaarlijkse quiz.  Quizmaster van de avond is dhr. Patrick Audenaert. 

Per ploeg, van maximaal 4 deelnemers, kan er ingeschreven worden.  Kostprijs is € 16 per ploeg,  

te betalen aan de kassa.  Er is plaats voor 40 ploegen.  Dit alles gaat door om 19.30 uur in de  

gymzaal van onze vestiging in de Lindenlaan te Ertvelde. 

Adres:  Lindenlaan 35 – 9940 Ertvelde 

Datum en aanvangsuur: vrijdag 29 januari 2016 om 19.30 uur 

Contactpersoon: My-Linh Au 

Inschrijvingen: per mail   oscaaroudercomite@gmail.com     

                  of gsm     0475/95.81.00 

Gelieve tijdig in te schrijven! 
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Wijziging website: 

Wil je nog graag enkele foto’s of filmpjes van vorig schooljaar bewaren? Links onderaan op het 

blad ‘welkom’ kan je het schooljaar kiezen. 

Maar … haast je, want vanaf maandag 4 januari verdwijnt de mogelijkheid om het vorig schooljaar 

aan te klikken! Het schooljaar 2014-2015 wordt verwijderd!  

 

Ook wij steunden de actie ‘Rode Neuzen’: 

1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware 

gevolgen. Daarom organiseerden VTM, Qmusic en Belfius op zaterdag 5 december 

2015 de eerste Rode Neuzen Dag. Samen met ons en heel Vlaanderen wilden ze 

geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. 

Tienduizenden jongeren vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig 

hebben. Hoog tijd om daar samen verandering in te brengen. Hoe? Door te lachen 

en samen gek te doen.  

Omdat onze sintmusical toch wel grappig is, vroegen we, op vrijdagavond 4 december, aan de 

aanwezigen, een vrije bijdrage. 

Zo konden en mochten we € 125 storten! Dankjewel hiervoor! 

 

Eeklostraat: afhalen van kinderen met de auto: 

Vorig schooljaar deelden we mee dat de politie vroeg om het verkeer niet te 

hinderen, wanneer je de parking aan de bibliotheek wilt oprijden. Wanneer de 

oprit naar de parking verhinderd is, gelieve te parkeren achter de kerk en niet te 

staan wachten in de Hospitaalstraat. 

Onlangs kregen we volgende mail van een inwoner van Ertvelde: 

“Sorry ,maar het is aangewezen om de ouders eens op hun parkeergedrag te 

wijzen aan de school, parking Hospitaalstraat, kant bibliotheek Ertvelde . 

Deze namiddag kwam ik uit de Holstraat richting Ertvelde dorp, de hoofdweg was vlak na het 

zebrapad aan het rustoord versperd door auto's die stonden te wachten om de parking rechts op 

te rijden, maar die was volzet door ouders. 

Dit is niet nieuw, we stonden al eens op de parking zelf en konden niet uit ons parkeervak rijden 

omdat de doorgang  bezet was door auto's met draaiende motor, die weigerden zich te 

verplaatsen, omdat ze gewoon daar staan te wachten tot de school gedaan is. Daartegenover ligt 

er een grote parking waar meestal voldoende plaats is. 

Het was deze namiddag schitterend weer, dus was er zeker geen excuus om 20 meter meer te 

wandelen. 

Geef a.u.b. eens een seintje naar die ouders toe.” 

 

Oproep aan de ouders van de derde kleuterklas:  

Mocht je te-klein-geworden-kleren van je dochtertje of van 

je zoontje wegdoen, wij kunnen altijd reserve onderbroeken 

en reserve lange broeken gebruiken. Zo kunnen we kinderen 

helpen bij kleine ongelukjes! 

 

Verjaardagen:  

De verjaardag van een kind is steeds een feestelijke gebeurtenis. Op school wordt hiervoor 

zeker tijd vrijgemaakt. Sommige ouders geven die dag graag een traktatie mee, alhoewel dit 

helemaal niet hoeft. Wil je dit toch doen, blijf dan binnen de perken van het aanvaardbare, zowel 

wat betreft financieel als wat betreft de gezondheid. 

Geef je toch snoep mee, dan moeten de klasgenoten dit meenemen naar 

huis!  

Al eens gedacht aan een boek voor de klasbibliotheek of een cake voor 

heel de klas of een fruitmand of… ? 
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Bericht van E.H.Pastoor: 

zaterdag 23 april 2016: eerste communie in Ertvelde 

zaterdag 7 mei 2016: vormsel in Ertvelde 

zaterdag 13 mei 2017: eerste communie in Ertvelde 

zaterdag 27 mei 2017: vormsel in Ertvelde 

 

 

18M   

19D 3de + 4de: NM: toneel  

20W 
FRUITDAG 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

namiddag: 5de: netbal 
wk 3 

21D 6de: leeruitstap  

22V   

23Z   

24Z   

25M   

26D 6de: NM: toneel  

27W 

de kinderen hebben vrijaf ( 

pedagogische studiedag voor de 

leerkrachten) 

ER WORDT OPVANG VOORZIEN 

(voor wie ingeschreven is)! 

namiddag: 6de: netbal 

wk 4 

28D 
2B: fietsbehendigheid 

4de: leeruitstap (halve klas) 
 

29V 

4de: leeruitstap (halve klas) 

19.30 uur: gymzaal Lindenlaan: quiz 

van het oudercomité 

 

30Z   

31Z   

 JANUARI  

1V Nieuwjaar  

2Z   

3Z   

4M 
luizencontrole                                                    

instap kleuters 
 

5D 16 uur: personeelsvergadering KO + LO  

6W FRUITDAG wk 1 

7D 
5A: fietsbehendigheid 

test elektronische sirene 
 

8V   

9Z   

10Z   

11M 2de: leeruitstap  

12D 
6de: 19 uur: ouderavond met het 

CLB: stap naar het secundair 
 

13W FRUITDAG wk 2 

14D 

4de + 5de + 6de: film Damiaanactie 

5B: fietsbehendigheid 

19 uur: Eeklostraat: oudercomité 

 

15V   

16Z   

17Z   
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Momentopnames: (meer foto’s zijn te zien op de website: www.vbsertvelde.be) 

 

start van de advent:                                                     Sinterklaas bij de kinderen van het lagere: 

 

Sinterklaas bij de kleuters:                                                                                         sint-musical: 

 

               Tervenen: kleutergymmen met ouders: 

 

SEPTEM-schaaknamiddag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het 3de leerjaar treedt op WZC Ten Oudenvoorde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbsertvelde.be/

