
 

 

Beste, 
 
Het  nieuwe schooljaar is al enkele dagen aan de gang.  We startten als 
ware filmsterren voorzien van chique kledij, een rode loper en heerlijke 
koffie.  Dankjewel ouderraad om dit voor ons te doen!    
Neem vlug een kijkje op: 
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/78-algemeen/1763-eerste-
schooldag 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over het reilen en zeilen 
op onze school. 
We wensen jullie veel leesplezier en een blockbuster van een schooljaar 
toe! 

Directie  

Elektriciteit – verwarming 
– sanitair –  

badkamer- en keukeninrichting 
Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 

Tel: 057/42 30 85 

BE - BAT actie : Inzamelen van batterijen: 
Helpen jullie ons om K3 te ontmoeten? 

Door het inzamelen van batterijen maken onze kinderen kans om K3 te ontmoeten of 

om naar de nieuwe K3-film te gaan kijken. 

Breng zoveel mogelijk batterijen binnen voor 20 oktober, wie weet komt Marthe; 

Klaasje en Hanne langs op onze school. 

WELKE BATTERIJEN MOGEN INGEZAMELD WORDEN? 

Huishoudbatterijen, onbeschadigde batterijpacks, powerbanks, laptopbatterij, accu’s van snoerloze gereed-

schappen, weidebatterij. 

STUDIETOELAGE al aangevraagd? 

Om de schoolkosten te helpen dragen voorziet de Vlaamse overheid studietoelagen.  De bedragen zijn ver-

schillend voor kleuters en lagere schoolkinderen.  Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt!  Vraag vlug 

een schooltoelage aan, dit kan al vanaf de peuterklas.  

HOE AANVRAGEN?  Via www.studietoelagen.be of een papieren formulieren in het schoolsecretariaat. 

HULP NODIG bij het aanvragen?  Kom binnen in ons schoolsecretariaat 

of neem contact op met CLB: 057 216 048/ CAW: 057 220 930/dienst 

Welzijn stad Ieper: 057 451 600 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/


 

 

Kalender Eerste trimester 2017 - ‘18: 
 

13sep.:   Dag van de Sportclub 
18 sep.:  Startvergadering Ouderraad 
28 sep.:  Ouderavond   
29 sep.:  Vrije dag 
4 okt.:     Pedagogische werkdag  
6 okt.:     Sportdag 
13 okt.:   Quiz  
5 nov.:    Sint-Maartensfeest in het dorp 
13 nov.:  Individuele - en klasfoto 
7 dec.:    Grootouderfeest 
21 dec.:  Rapporten 

Elektriciteit – verwarming 
– sanitair –  

badkamer- en keukeninrichting 
Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 

Tel: 057/42 30 85 

Buitenschoolse opvang: 
Zowel in Zuidschote als in Boezinge staan sterk toegewijde krachten klaar (vier!) 

om uw zoon/dochter voor en/of na school op te vangen.  Dit in onze schooleigen 

opvang, dichtbij huis en in eigen dorp.  

Bij de start van dit nieuwe schooljaar graag nog even jullie aandacht voor volgende 

afspraken: 

*)  De buitenschoolse opvang begint om 7 uur ‘s morgens en loopt tot en met 8.15 

uur.  Wie hiervan gebruik wenst te maken, betaalt €0.65 per begonnen kwartier.  

Vanaf 8.15 uur gaat de schoolpoort open en pas vanaf dan is de voorschoolse opvang gratis!   

Kinderen die voor 8.15 uur afzien van de opvang en bij de schoolpoort blijven wachten, staan niet onder het 

toezicht van de school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval. 

*)  Mogen wij vragen dat u het afhalen van uw kind vlot laat verlopen.  Natuurlijk is er eventjes de tijd om te vra-

gen of alles goed is verlopen.  Zolang de kinderen in de opvang blijven, staan ze onder –betalend– toezicht.  

Wij danken u voor uw begrip. 

Ouderavond 28 september: 
Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar nodigen wij, de ouders, uit op onze info-

avond. 

Op deze avond wensen we enkele vernieuwde werkingsprincipes te duiden, tijd te maken om de klas(sen) te 

bezoeken en een praatje te slaan met de leerkracht(en). 

PROGRAMMA: 

         Kleuters: 

19 uur welkom in de turnzaal 

19.30 uur bezoek aan de kleuterklas(sen) 

Voor de ouders die zowel een spruit in het kleuter en lager hebben, stellen we voor om maar één keer de ver-

welkoming mee te volgen. 

De OUDERRAAD voorziet op deze infoavond een drankje.  De gelegenheidsbar zal doorgaan in onze eetzaal. 

          Lager: 
19.45 uur welkom in de turnzaal 
20.15 uur bezoek aan de klas(sen) 

Personeelsnieuws: 

Juf Maaike (lj6) is afwezig.  Ze herstelt van een 

enkelbreuk.   

Juf Maaike wordt, tijdens haar revalidatie  

vervangen door meester Nick Decroix. 

We wensen juf Maaike een spoedig herstel! 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
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13 oktober QUIZ: 

Noteer alvast volgende data in jullie agenda vrijdag 13/10/’17 om 19.30 uur  

                                  “DE DERDE SCHOOLSTRIJD”.   

Een prachtige organisatie van de ouderraad i.s.m. de basisschool. 

Quiz start stip om 19.45 uur.  Durf jij samen met nog drie andere  

moedige “strijders” de uitdaging aan? 

 

Binnenkort ontvang je een flyer met meer info! 

Sint-Maartensfeest: 

Het lijkt misschien nog heel ver af maar achter de schermen zijn al heel wat vrijwilligers bezig 

om dit heuse kinderfeest voor te bereiden.  Ook onze school, kinderen, kijken uit naar de komst 

van de Sint met zijn Pieten.   

In de klassen zal er rond dit leuke thema gewerkt worden, worden enkele liederen ingeoefend om dan op  

zondag 5/11 met z’n allen de Sint feestelijk te ontvangen.  Wie weet brengt er een Piet of misschien zelfs de Sint 

een bezoekje aan onze school….. 

 

Digitale school: 

Zoals jullie weten beschikt onze school over een eigen website - www.gvbboezinge.be-waar geregeld foto’s ver-

schijnen van allerlei activiteiten uit de klas(sen).  Ook worden er af en toe artikels gepost op onze eigen face-

bookpagina. 

Op onze schoolwebsite vind je, naast de leuke sfeerbeelden, ook allerlei informatie die voor jou als ouder nuttig 
kunnen zijn.  Om het zoeken voor jullie nog te vereenvoudigen hebben we de belangrijkste informatie gebundeld 
op volgende pagina :                                https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-documenten 

Verdraagzame school: 

21 september is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag 
van de Vrede.  Als vredesstad neemt de stad Ieper hieraan deel. Het stadsbestuur 
zal Vredesvlaggen ophangen aan haar openbare gebouwen.  Om deze actie  
voldoende draagvlak te geven, rekent stad Ieper ook op haar inwoners om zo’n vlag 
op te hangen…. 
Als basisschool willen wij dit initiatief mee ondersteunen en zal er dus ook een  
vredesvlag aan onze schoolgevel wapperen. 

Dag van de sportclub: 

September is de “Maand van de Sportclub”!  Op 13 september roept Sport Vlaanderen alle kinderen op om in de 

outfit van hun favoriete sport(club) naar school te komen.  Ook op onze school wordt er stil gestaan bij deze 

actie. 

Kinderen komen die dag in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school en beginnen de dag met een spor-

tieve opwarming. 

Kom jij ook op 13 september in de outfit van jouw favoriete sport(club) naar school? 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
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Sportieve school 

Werken aan de totale ontwikkeling van ieder betekent ook dat we, als school, de tijd en 

ruimte voorzien om te bewegen en te sporten.  Daarom hebben de LO-leerkrachten vol-

gend sportief programma uitgewerkt voor de sportdag op vrijdag 6 oktober. 

KLEUTERS: klimmen, klauteren en ravotten in het Boezingse indoor speeldorp Conquesta 

LAGER: 

*)  Leerjaar 1 & 2: volksspelen, alles met de bal en een omloop in de sporthal van Vla-

mertinge,  turnen in turncentrum te Vlamertinge en parachutespelen 

*)  Leerjaar 3 & 4: judo, teambuilding, voetbal en nog veel meer in het sportcentrum van 

Ieper. 

 *)  Leerjaar 5 & 6:  triatlon (lopen, fietsen en zwemmen) 

Tijdens het schooljaar tekenen onze turnleerkrachten ook graag in met onze school voor 

toffe en sportieve activiteiten op woensdagnamiddag.  Op vrijdag middag voorzien de LO-

leerkrachten ook sport (badminton, …) voor de  ‘oudste’ kinderen van de school. 

Onze schoolpartners voor dit schooljaar zijn: 

JEROEN VANHAMME, APOTHEEK STICKER, ALUMINIUM SOETE,  

MARNIX LEFEVER, AUTO JEROEN, VERZEKERINGEN DEVRIEZE,  

KBC BANK BOEZINGE, PLEISTERWERKEN DEJONCKHEERE,  

COMPUTERS DRIES QUAGEBEUR, ‘t PILKEMHOF, DUBOCCAGE, 

SAMYN_DELBEKE, VOEDERS VERHAEGHE,  

CAFE ‘T KATSPEL, HANSSENS CATERING,MONTAGE RIK KNOCKAERT,  

KRISTOF MONKERHEY, SUFFIS, KAPSALON NATURELLE,  

GARAGE DEMEERSSEMAN,TUINEN VULSTEKE 

Hartelijk dank om onze school een extra duwtje in de rug te geven! 

Gezonde school: 

*) Als school wensen wij ook stil te staan bij gezonde voeding.  Zo houden wij ook dit jaar 
weer WOENSdag = FRUITdag.  Meer nog, we hebben als school onze kandidatuur inge-
diend voor het project “Oog voor lekkers”.  Een actie dat scholen ondersteunt bij het or-
ganiseren van gezondheidsacties. 

 
*)  Naast gezonde voeding is gezond bewegen ook heel belangrijk voor de opti-
male ontwikkeling van een kind.  We investeren in bewegingstussendoortjes in 
de klas, iedere klas krijgt twee klasballen om mee te spelen, er zijn onze speel-
koffers, …   
Samen met de ouderraad zijn we aan het uitkijken naar een budgetvriendelijke 
opfrissing van de speelplaatskoffers en/of speelplaats! 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/

