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Vrije Basisschool Ertvelde                       
 

 

                                             

                                            mei 

                                                     2015-2016 

 

 
 

 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

Na de paasvakantie startten bij de peuters: Mathis, Mona, 

Maxim, Nisa, Noélie en Jade. Op 18 april: Zaid. 

In maart mochten we Jarvina verwelkomen in  1A en Jarvis in 2A. 
  

                                                                                                         ------------------------------- 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze scholengemeenschap doet mee :    t.v.v. „Stichting tegen Kanker‟ (zie www.levensloop.be) 

Vrije Basissch. Braambos Doornz. Langerb. 

Vrije Basisschool Sint-Franciscus, Evergem 

Vrije Basisschool De Kleine Prins, Kluizen 

Vrije Basisschool De Cocon, Rieme 

                 SEPTEM                                                 Vrije Basisschool Ertvelde 

Katholieke Scholengemeenschap EVERGEM                             Vrije Basisschool Belzele 
 

Hoe kun je steunen ? 

- Inschrijven als deelnemende loper / wandelaar bij team „SEPTEM‟. 

      Zowel voor ouders als leerlingen en sympathisanten. Bedoeling dat je minimum 1 uur  

      aanwezig bent en enkele rondjes loopt of wandelt.  Deelname bedraagt 10 euro.  

      Inschrijven via de school (strookje) of link (zie website van school). 

- Koop een kaarsenzakje (= € 5) of een polsbandje (= € 3) 

- Doe een GIFT aan team „SEPTEM‟ of aan een bepaalde deelnemer. 

 Er volgt een e-mail ter bevestiging en i.v.m. betaling en praktische zaken !  

Of kom gewoon langs            - openingsceremonie : zaterdag 18 juni, 13.30 uur 

om te supporteren en             - kaarsenceremonie : zaterdag 18 juni, 22.00 uur 

iets te consumeren.            - slotceremonie : zondag 19 juni, 13.00 uur 

-------------------------------------------------------------------------- 

NAAM:………………………………………………………………………………… 

O   wil deelnemen als loper /wandelaar (€ 10)                                                         Handtekening : 

O   bestelt kaarsenzakje (€ 5)  O   bestelt polsbandje (€ 3) 

O   € …… gift aan team SEPTEM    of aan deelnemer ………………………………………… 

E-mailadres (ter bevestiging) :  

„LEVENSLOOP‟ 
 

van zaterdag 18 juni, 13.30 uur 

tot zondag 19 juni, 13.30 uur 
 

Hoge Wal, Ertvelde 
24 uur lopen of wandelen 
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Eerste Ertvelds Kampioenschap „Koers op 

rollen‟ 

Op zaterdag 2 en maandag 4 juli 2016 

strijden ploegen van twee renners om de 

titel „Kampioen van Ertvelde Koers op 

Rollen‟. Ploegen kunnen op voorhand 

inschrijven via de zomerfeestwebsite of 

via tel. 09 344 32 60. 

Het deelnemersgeld per ploeg bedraagt 

€30 (flesjes water en medaille voor elke 

deelnemer). Gesponsorde renners kunnen 

rijden in de uitrusting van een plaatselijke 

handelaar. Er wordt ook een aparte 

damesreeks voorzien. De hoofdprijzen 

worden geschonken door de Ertveldse 

fietsenhandelaars. De wedstrijdleiding is 

in handen van R&M Van de Vijver, 

specialisten ter zake. Bekijk foto‟s en 

filmpjes op www.fietsen-op-rollen.be. 

 

 
------------------------------ 

 

 
 

 
 

Wij sparen nog steeds batterijen … jij ook? 

De K3-actie nam een vliegende start – fijn dat jullie allemaal zo enthousiast zijn! 

De actie loopt nog tot en met vrijdag 20 mei. 

Tot die datum kunnen wij  huishoudelijke batterijen inzamelen, daarna wordt de actie 

onherroepelijk afgesloten. 

Belangrijk: op maandag 23 mei komt er tussen 08u00 en 17u00 een team langs om de tonnen die 

moeten worden opgehaald te verzegelen, in afwachting van hun ophaling in de dagen nadien. 

De winnaar zal op maandag 13 juni bekendgemaakt worden.  

Alvast bedankt aan éénieder die ons meehelpt en zo onze kansen vergroot om iets te winnen!  

“Doe zo verder!” 

http://www.fietsen-op-rollen.be/
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 MEI  

1Z   

2M 
NM: 1-2-3: klasoverschrijdende activiteit 

19.30 uur: Lindenlaan: oudercomité 
 

3D 

NM: 1ste: toneel 

VM: 3A: leeruitstap 

NM: 4-5-6: klasoverschrijdende activiteit 

 

4W FRUITDAG wk 18 

5D O.L.H.Hemelvaart  

6V   

7Z 14 uur + 17 uur: Plechtige Communie   

8Z moederdag  

9M vrijaf                                                            VERKEERSWEEK  

10D NM: 4-5-6: klasoverschrijdende activiteit  

11W 

FRUITDAG 

6de: verkeerspark in Wachtebeke 

1-2-3: klasoverschrijdende activiteit 

NM: 5de + 6de: peanutbal 

wk 19 

12D 

Lindenlaan: frietjesdag  

VM: 3de + 4de: fietsverkeersles op straat 

2B: fietsbehendigheid 

 

13V 
Eeklostraat: frietjesdag  

AUTOLUWE DAG! 
 

14Z 17 uur: dankviering “vormelingen”  

15Z Pinksteren  

16M Pinkstermaandag  

17D   

18W 
FRUITDAG 

brug 3KO – 1ste 
wk 20 

19D 

1KO: CLB-onderzoek op school 

Tervenen: leeruitstap 

4de: fietsbehendigheid 

 

20V 
KLASFOTO‟S 

19 uur: initiatief leerkrachten – oudercomité 
 

21Z   

22Z   

23M schoolhoofd naar informatiedag  

24D 16 uur: personeelsvergadering  KO  

25W 

FRUITDAG (lagere: appels van het oudercomité … bedankt!!!) 

brug 3KO – 1ste 

NM: 1ste-2de-3de-4de: atletiekmeerkamp 

wk 21 

26D 3A: fietsbehendigheid  

27V 5de: leeruitstap  

28Z   

29Z   

30M   

31D   
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Speel je mee? (klasoverschrijdende activiteiten) 

Wij zoeken de schat in de werelden van: 

SAMEN SPELEN 

RESPECT 

DIVERSITEIT 

VERDRAAGZAAMHEID! 


