Vakantie-nieuwsbrief
juni 21
Het is alsof het schooljaar nog maar net begonnen was, en hier zijn we alweer aan een nieuwe “grote”
vakantie ! Helaas was dit voorbije schooljaar toch weer geen ‘normaal’ schooljaar. De maatregelen waar we
ons moesten aan houden ten gevolge van de corona-pandemie, kwamen voortdurend achter het hoekje
piepen. Verschillende activiteiten konden hierdoor niet plaatsvinden, zoals de sportweken,
toneelvoorstellingen, auteurslezingen, … Gelukkig kon de openluchtklas in Rochefort voor het zesde
leerjaar nog net doorgaan, en ook de zeeklas in Oostduinkerke voor het eerste en tweede leerjaar waren
bij de eerste activiteiten die weer konden doorgaan. Van een gelukje gesproken.
Nu staat er weer een ‘lange’ zomervakantie voor de deur. Hopelijk wordt het een mooie en zonnige vakantie
met vele leuke activiteiten en deugddoende momenten. Maar hopelijk ook met tijd om te genieten, met
tijd om ‘niets’ te kunnen doen, met tijd om tot rust te kunnen komen.
Want dat is iets wat iedereen die verbonden is met de school toch wel
verdiend heeft, na tien maanden inspanning.
Meteen wil ik hier naast de leerkrachten, ook de kinderverzorgster,
administratief medewerker, beleidsondersteuner ,ICT-coördinator,
preventie-adviseur,
poetsvrouwen,
oudercomité,
schoolraad,
middagtoezichters, opvangverantwoordelijken, CLB-medewerkers,
schoolbestuur, zorgbegeleiders en -ondersteuners, leerlingenraden,
stagiairs, zwemmoeders en -vaders, vervoer(groot)ouders, sponsors,
helpende handen, ouders en zoveel anderen … danken voor hun inzet, hun bekommernis, hun meehelpen
bouwen, hun SAMEN school maken. Het doet goed te mogen ervaren dat VBS Ertvelde kan en mag rekenen
op zoveel gemotiveerde mensen! Ik ben (alweer) fier om directeur te mogen zijn van een team met zoveel
gedreven mensen.
Hopelijk mogen we ook volgend schooljaar opnieuw op jullie rekenen.
Ik hoop opnieuw dat we op 1 september kunnen starten in een corona-veilige omgeving op een zo normaal
mogelijke manier, hopelijk zonder speciale aanpassingen en opgelegde veiligheidsvoorschriften. Helaas
vrees ik dat we nog niet van de dreiging af zijn.
Mag ik ieder van jullie een zonnige en fijne vakantie toewensen?
Dankjewel voor het vertrouwen in onze school, een-school-op-weg-met-kinderen …
Zonnige groeten,
directeur Geert

Aangepaste schooluren vanaf 1 september 21:
Vanaf 1 september worden de schooluren gewijzigd binnen alle scholen van Septem. Aan de begin- en
einduren wordt niets gewijzigd (behalve op maandagnamiddag en woensdagmiddag), enkel de middagpauze
wordt aangepast. De uren van de buitenschoolse opvang blijven ongewijzigd. Dit zijn de nieuwe schooluren:
maandag
8.30 uur – 12.05 uur
13.30 uur – 15.30 uur
dinsdag
8.30 uur – 12.05 uur
13.30 uur – 15.30 uur
woensdag
8.30 uur – 12.05 uur
donderdag 8.30 uur – 12.05 uur
13.30 uur – 15.30 uur
vrijdag
8.30 uur – 12.05 uur
13.30 uur – 15.30 uur

Afscheid:
Het einde van het schooljaar gaat ook gepaard met afscheid. Enkele juffen zullen er volgend schooljaar
niet meer bij zijn :
- juf Lien, die twee jaar de kinderen in het eerste leerjaar onder haar hoede kreeg. Wegens het
ontbreken van voldoende lestijden om haar vaste benoeming over te nemen, keert ze terug naar
‘haar’ school in Zelzate.
- juf Siska en juf Fien, die een groot deel van het schooljaar de klas van juf Ilona overnamen.
- juf Shauni, als enthousiaste gymjuf gedurende de tweede helft van het schooljaar.
- juf Lenina, die het voorbije schooljaar elke middag plichtsbewust de bewaking op de
kleuterspeelplaats voor haar rekening nam.
Aan allen een welgemeende MERCI !! We hopen jullie volgend schooljaar of in de toekomst nog wel eens
terug te zien…

En nu… op eigen vleugels…:
Onze zesdeklassers schooljaar 20-21:

Aiko Beschuyt, Ilan Claeys, Lukas Colpaert, Jana Delarivière, Marie-Sophie De Sutter, Talay De Visch,
Yoni De Wever, Levi Geirnaert, Thibo Geldof, Simon Hutsebaut, Davina Onghena, Marit Teirlynck,
Yasmijn Van Tomme, Noa Vermeire, Iluna Vossaert, Rengin Yildiz, Justin Barbier, Malinée Buysse,
Elenor Claeys, Lore Claeys, Jinse Decuyper, Soraya Deschrijver, Alessia Dujardin, Mats Gryp,
Finn Hebberecht, Amina Kji, Lars Langie, Louise Laune, Michiel Mervielde, Xena Ruelens,
Loïc Teirlynck, Jens Van den Bossche, Alexa Van Gelderen, Lore Van Hulle

Het ga jullie allen goed !
Inschrijvingen
Tot en met 7 juli en vanaf 17 augustus kan je
telefonisch (09 344 91 41) een afspraak maken om
kennis te maken met de school en/of in te schrijven!
Tijdens deze drie weken is de directeur en/of de
administratief medewerker tussen 9 en 12 uur
aanwezig in de Eeklostraat. Vertel dit gerust door aan
vrienden, buren en familieleden die hun kind(eren) naar
een warme school willen brengen.

Data openlucht- en zeeklassen 21-22:
18  22 oktober 21: openluchtklassen voor het 6de leerjaar in Rochefort
14  17 juni 22: zeeklassen voor het 1ste leerjaar in Oostduinkerke

Extra bericht voor de ouders van Tervenen:
Komt je kind volgend schooljaar naar de Lindenlaan? Wens je gebruik te maken van de opvang? Je vult
hiervoor een aanmeldingsfiche in bij de Dienst Buitenschoolse Kinderopvang. Deze fiche vind je op
www.evergem.be/buitenschoolse_kinderopvang

Onze peuterkijkdagen 21-22 :
zaterdag 25 september 21
maandag 13 december 21
zaterdag 19 maart 22
maandag 9 mei 22

Vakantiedagen 21-22:
(eerste schooldag : woensdag 1 september 21)
pedagogische studiedag
dinsdag 28 september 21
herfstvakantie
za. 30 oktober → zo. 7 november 21
Wapenstilstand
donderdag 11 november 21
kerstvakantie
vr. 24 december om 12.05 u → zo. 9 januari 22
pedagogische studiedag
woensdag 26 januari 22
krokusvakantie
za. 26 februari → zo. 6 maart 22
paasvakantie
za. 2 april → ma. 18 april 22
Feest van de Arbeid
zondag 1 mei 22
lokale vrije dag
maandag 2 mei 22
Hemelvaart
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 22
lokale vrije dag
maandag 30 mei 22
Pinkstermaandag
maandag 6 juni 22
zomervakantie
vanaf donderdagmiddag 30 juni 22
Er valt nog ½ dag pedagogische studiedag te plannen.

Data ouderavonden 21-22:
klas
4de - 5de - 6de leerjaar
kleuters Lindenlaan
kleuters Tervenen
1ste - 2de - 3de leerjaar

dag
donderdag 2 september 21
dinsdag 7 september 21

uur
19.30 uur
19.30 uur

donderdag 9 september 21

19.30 uur

Opendeurdag:
We nodigen jullie allemaal van harte uit op onze OPENDEURDAG op
MAANDAG 30 AUGUSTUS 21 tussen 17 en 19 uur!
Op de laatste schooldag kregen alle kinderen een uitnodiging mee
waarop vermeld staat bij welke juf of meester je verwacht wordt!

plaats
Eeklostraat
Lindenlaan
Tervenen
Lindenlaan

Klasindeling schooljaar 21-22:
Op basis van het leerlingenaantal op 1 februari 2021 kreeg onze school van het
ministerie, een pakket met lestijden die we kunnen inrichten vanaf 1 september.
Het gepuzzel kon starten. Soms kan je kiezen tussen goed en beter. Soms gaat
het tussen goed en minder goed. Steeds wordt er zwaar gewikt en gewogen.
Altijd halen we het onderste en het beste uit de kan, waarbij we onze kinderen
voor ogen houden. Vanuit evaluatie met de inspectie kiezen we in de
kleuterschool voor menggroepen : er zullen twee menggroepen peuters – eerste
kleuterklas zijn en drie menggroepen tweede en derde kleuterklas.
Voorlopig resultaat:
basisschool
directie
administratief medewerker
zorgcoördinator kleuters
zorgcoördinator lagere
ICT-coördinator
preventie-adviseur
beleidsondersteuning
Kleuters:
bewegingsopvoeding
Lindenlaan:
K1A
K1B
K2-3A
K2-3B
K2-3C
kinderverzorgster
Tervenen:
KT
Lagere:
bewegingsopvoeding
Lindenlaan:
L1A
L1B
L2A
L2B
L3A
Eeklostraat:
L4A
L4B
L5A
L5B
L6A
L6B

directeur Geert De Kezel
juf Mieke Engels
juf Sarah Van Hecke
juf Nathalie Hoste
dhr. Géry De Munter
dhr. Joffrey Le Fevre
juf Isabelle Van Hijfte

meester Joost Vande Velde en …
juf Jana De Mey en …
juf Evelyne De Clerck
juf Griet De Sonville
juf Myriam Boelaert en juf Sarah Van Hecke
juf Myriam Vermeire
juf Caroline Speeckaert
juf Tania De Vleesschauwer

meester Joost Vande Velde en …
meester Frédéric De Beir en juf Kaat De Wever
juf Ilona Verduijn
juf Stefanie Lataire en juf Kaat De Wever
juf Ann Braeckman en juf Kaat De Wever
juf Nele De Vos, juf Karen Robbrecht en juf Kaat De Wever
juf Debby Coene
juf Imke Van Heule
juf Katrien Gellens en juf Kaat De Wever
juf Sandra Devogelaere
juf Ellen De Vreese
juf Kathy De Waele

Feest op school : zaterdag 4 en zondag 5 september 21:

Met bekendmaking van de nieuwe naam van de school op 4 september om 14.00 uur.
Hartelijk welkom aan iedereen.
Morele steun voor

Wegens de corona-omstandigheden kan ook dit jaar het
Zomerfeest niet doorgaan zoals we gewoon zijn. De
organisatie doet haar uiterste best om toch wat leven te
brengen in onze gemeente en brengt een aangepaste
programmatie.
We steunen het Zomerfeest-comité bij hun activiteiten die
ze dit jaar organiseren. De festiviteiten gaan opnieuw door
op onze school en in de lokalen van het Parochiaal Centrum in
de Lindenlaan.
De kinderanimatie zal deze editie echter niet in handen zijn
van de leerkrachten van onze school. Daar wij het hele
schooljaar toch wel behoorlijk strenge maatregelen hebben
opgelegd gekregen en de huidige situatie toch nog niet
helemaal veilig is (de meeste leerkrachten zijn nog maar
deels of helemaal niet gevaccineerd), werd besloten om geen
risico’s te nemen en in versoepelde omstandigheden dit te
organiseren.
Als volgend jaar hopelijk alles weer ‘normaal’ is, staan we
weer paraat om ons steentje bij te dragen.
zie ook www.zomerfeestertvelde.be

