
 

 

 
 

Vrije Basisschool Etikhove                               
Etikhoveplein 16 
9680 Maarkedal 
 
Tel.: 055/31 54 33       Gsm: 0468/200 723                          E-mail: gvbetikhove@telenet.be 

Activiteitenkalender voor de maand maart                                             

D 1 
-Van harte welkom aan de nieuwkomertjes op onze school! 
-> Thibo De Rooze (4L), Jeanne Deunynck (1P) 
-Personeelsvergadering voor alle leerkrachten (Schorisse) (16:15 tot 18:15) 

V 2 VM: vergadering voor directies van de scholengemeenschap (in Etikhove) 

Z 3  

Z 4  

M 5 

-5 tot 9 maart = week van de kindcontacten in de lagere school  
-Klasconcert ‘harp’ voor de lagere school 
-VM: 2L -> auteurslezing in de bibliotheek (Sylvia Vanden Heede) (10:45 tot 11:45) 
-Zwemmen voor 4L en 6L 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 
-Bibiotheekbezoek voor de kleuters (VM) en 1L, 2L en 3L (NM) 

D 6 
-1L -> Algemene zangrepetitie met alle scholen van Maarkedal voor de eerste communieviering te Maarke Kerkem 
-Bibliotheekbezoek voor 4L, 5L en 6L (NM) 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 

W 7 
-Pedagogische studiedag voor alle leerkrachten (Nukerke) -> VRIJAF voor de leerlingen! 
-NM: 5L en 6L -> sportactiviteit ‘Netbal’ in ’t Sportkot te Leupegem (13:30 tot 16:00) 

D 8 VM: directie afwezig -> vergadering met directies van de reflectiegroep (in Wortegem) 

V 9 -Bednet lanceert de Nationale Pyjamadag – kinderen mogen in pyjama naar school komen (info volgt) 

Z 10 KAASAVOND op school -> Iedereen van harte welkom!   

Z 11  

M 12 
-Zwemmen voor 1L / 2L / 3L / 5L 
-3K -> Leeruitstap naar het Gravensteen in Gent 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 

D 13 
-NM: 3L -> auteurslezing in de bibliotheek (Jan Van Coillie) (13:10 tot 14:10) 
-Vergadering voor het kernteam Zill (in Berchem) (16:30 tot 18:00) 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 

W 14 Directie afwezig -> Colloquium in Oostende 

D 15 Directie afwezig -> Colloquium in Oostende 

V 16 
-Directie afwezig -> Colloquium in Oostende 
-Warm schoolmoment (verzorgd door 2L -> heertje ‘Eerlijk’ voorstellen) 

Z 17  

Z 18  

M 19 
-Zwemmen voor 4L en 6L 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 

D 20 

-VM: 6L -> Beroependorp in Ronse (09:20 tot 11:50) 
-5L en 6L nemen deel aan de boomplantactie langs het Hollebeekpad (5L in VM / 6L in NM) 
-Tweede oudercontact voor alle kinderen van de lagere school 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 

W 21  

D 22 
-Tweede oudercontact voor alle kleuters en peuters 
-Juf Greta (2K) afwezig -> Nascholing ‘Spelen met schrijfdans’ (09:30 tot 15:00) 
-VM: 5L -> Sportactiviteit ‘American games’ in sporthal ’t Rosco in Ronse (09:00 tot 11:30) 

V 23  

Z 24  

Z 25  

M 26 
-08:30 -> 3L en 4L -> Vertrek op zeeklas naar Nieuwpoort 
-Zwemmen voor 1L / 2L / 5L 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 

D 27 
-NM: directie en zorgcoördinators afwezig -> overleg in Schorisse 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 
 W 28  

D 29 Sober maal op school 

V 30 

-Paaseierenzoektocht voor alle kinderen 
-Warm schoolmoment (verzorgd door de kleuterafdeling) 
-Kinderen van de lagere school bidden de kruisweg in de kerk (14:00) 
-15:00 -> 3L en 4L -> Aankomst op school van de zeeklassertjes 

Z 31  

 



 

 

Activiteitenkalender voor de maand april  
 

Z 1  

M 2 P 

D 3 A 

W 4 A 

D 5 S 

V 6 V 

Z 7 A 

Z 8 K 

M 9 A 

D 10 N 

W 11 T 

D 12 I 

V 13 E 

Z 14  

Z 15  

M 16 

Van harte welkom aan de nieuwkomertjes op onze school! 
-> Jack Verkest (1P), Arnout Schiettecatte (1P), Omer Nachtergaele (1P) 
-Zwemmen voor 4L en 6L 
-Bibiotheekbezoek voor de kleuters (VM) en 1L, 2L en 3L (NM) 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 

D 17 
-VM: 1K -> medisch onderzoek op school (niet voor peuters) 
-Bibliotheekbezoek voor 4L, 5L en 6L (NM) 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 

W 18  

D 19 VM: Directie afwezig -> vergadering met directie van de scholengemeenschap 

V 20 Lenterapport voor alle kinderen van de lagere school 

Z 21  

Z 22  

M 23 

-Fruit/groenteweek op school -> de kinderen brengen enkel fruit of groenten mee als tussendoortjes 
- VM: 2K -> Medisch onderzoek in het CLB-centrum in Ronse (deel 1 -> 11 kleuters) 
-Zwemmen voor 1l / 2L / 3L / 5L 
-Sportsnack bovenbouw (16:00 tot 17:00) 

D 24 
-6L -> bezoek KSO Glorieux (studiekeuzebegeleiding) 
-NM: overleg met directies en zorgcoördinators in Etikhove (13:00 tot 16:00) 
-Sportsnack onderbouw (16:00 tot 17:00) 

W 25 
-NM: juf Els -> nascholing in Kortrijk (14:00 tot 17:00) 
-Juf Kelly afwezig -> nascholing -> zorgdriedaagse in Oostende 

D 26 
-Personeelsvergadering voor alle leerkrachten (Nukerke) (16:15 tot 18:15) 
-Juf Kelly afwezig -> nascholing -> zorgdriedaagse in Oostende 

V 27 

- VM: 2K -> Medisch onderzoek in het CLB-centrum in Ronse (deel 2 -> 10 kleuters) 
-Warm schoolmoment (verzorgd door 3L -> heertje ‘Blind vertrouwen’ voorstellen) 
-Juf Kelly afwezig -> nascholing -> zorgdriedaagse in Oostende 
-LENTEHAPPENING na schooltijd! = organisatie van de ouderraad 

Z 28  

Z 29  

M 30 VRIJAF voor alle kinderen en leerkrachten (= facultatieve verlofdag) 

 
 
Noteer ook alvast zondag 3 juni 2018 in je agenda -> SCHOOLFEEST! 


