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Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

- Na de kerstvakantie startten Hanne, Jorren, Louise en Lionel in de Lindenlaan en 

Casper en Ghyllian op Tervenen. Op 1 februari mochten we ook Jasmijn verwelkomen in 

de Lindenlaan. Dat de kinderen zich vlug thuis mogen voelen! 

- In het 4de leerjaar wordt meester Daniel vervangen door juffr. Lisa Van Hevele. Wij 

wensen haar een ‘schitterend’ schooljaar toe! 
 

Geboorte: 

Eliora, zus van Noa Vermeire (1A) 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overlijdens: 

Anouk, zus van Lara Van de Walle (6A) 

Zariah, zus van Isayah (2A) en Noa (2-3KOb) Diop 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan. 
 

Meester Daniel met pensioen:   

Wordt vrijdag 29 januari of misschien wel vrijdag 5 februari de laatste dag? We 

houden er de spanning in! In ieder geval, het is een feit, meester Daniel gaat met 

pensioen.  

Ook hij heeft zijn stempel gezet op onze school. Wij kennen hem allemaal als n’n echte 

‘groenen’! Kool- of pimpelmees, zomer- of wintereik, … voor hem is het allemaal duidelijk!  

Op stap met meester Daniel door bos en hei? Een ware ontdekkingstocht!  

Daarbovenop zit ook het reizen in zijn bloed. Aan de hand van dia’s en projector (hij 

staat dan ook al sinds 1977 in het onderwijs) nam hij zijn leerlingen enthousiast mee op zijn 

tochten. Zo leerden ze heel de wereld kennen. 

Met overtuiging stak hij zijn schouders onder de Damiaanactie.  

Op het einde van het schooljaar konden de leerkrachten steeds op hem rekenen voor voldoende 

doelpunten in de voetbalwedstrijd tegen het 6de leerjaar. 

Meester Daniel zegt: “Het einde nadert! Met gemengde gevoelens neem ik afscheid na ontelbare 

krijtjes, rode en andere balpennen te hebben versleten!” 

 “Meester Daniel, bedankt voor de vele jaren inzet voor de Vrije Basisschool van Ertvelde en het 

ga je goed!!!” 
 

1 februari:  

Voor alle scholen is 1 februari 2016 een belangrijke datum! Op basis van het aantal ingeschreven 

leerlingen (die 2,5 jaar en meer zijn) op dat moment, worden het lestijdenpakket en de 

werkingstoelagen bepaald voor het  schooljaar 2016-2017. 

 

Een dankjewel  

aan ieder die geholpen heeft bij het kerstontbijt!!! 
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Dikke-truiendag: 

THEMA 2016: ‘ONS ENGAGEMENT KENT GEEN GRENZEN’! 

Op maandag 15 februari 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de twaalfde maal 

Dikketruiendag. Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in 

Vlaanderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wil 

men het project graag uitbreiden over de grenzen.  
 

Op school draaien we die dag de verwarming een stuk lager. Wij willen 

aantonen dat op die manier en met een dikke trui aan er heel wat energie kan 

bespaard worden! 

 

 

 

 

 

16D 

2de: sportweek 

3de: auteurslezing (Siska Goeminne) 

 te Sleidinge  

 

17W 
FRUITDAG           2de: sportweek 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

OUDERCONTACTEN 
wk 7 

18D 

2de: sportweek 

3A: fietsbehendigheid 

4de: auteurslezing (Brigitte Minne) 

 te Sleidinge 

 

19V RAPPORT 3          2de: sportweek  

20Z   

21Z   

22M schoolhoofd naar informatiedag  

23D 19.30 uur: schoolraad                                               

24W FRUITDAG wk 8 

25D 3B: fietsbehendigheid  

26V   

27Z EETFESTIJN  VAN  HET  OUDERCOMITÉ 

28Z   

29M 

Schrikkeldag:  

- Eeklostraat: afscheid van meester Daniel 

- Lindenlaan: de kinderen doen voorstellen 

… wat wordt het? 

 FEBRUARI  

1M 

teldag / instap kleuters 

De school zet zich, vanaf nu, nog 

meer in voor verkeersveiligheid. 

Mogen wij ook op jou rekenen? 

 

2D 16 uur: personeelsvergadering LO  

3W FRUITDAG wk 5 

4D 
4de: fietsbehendigheid 
16 uur: personeelsvergadering KO 

20 uur: Eeklostraat: oudercomité 
 

5V 
carnaval (met verrassing van het  

oudercomité) 
 

6Z   

7Z   

8M Krokusvakantie  

9D   

10W Aswoensdag wk 6 

11D   

12V   

13Z   

14Z   

15M 

instap kleuters / luizencontrole 

2de: sportweek 

Dikke-Truiendag 

 


