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Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 

Tel: 057/42 30 85 

Spaar jij mee? 

Volgende spaaracties blijven lopen: 
• SVS-stickers uit de KW-krant 
• Kiwi-stickers 

• Inzamelen van batterijen 

• Inzamelen van kleine elektrische 
toestellen 

Resultaat van de inzamelactie batterijen: 
Hartelijk dank voor de vele kilo’s ingezamelde batterijen!  Helaas is onze 

school niet bij de winnaars.  De winnende school zamelde maar liefst 51.4 kg 

per leerling in.  Toch mogen we als school trots zijn op onze inzet want  

samen met alle deelnemende scholen van Vlaanderen zamelden we meer 

dan 84 000 kg batterijen in. 

Wijn - en koekjesverkoop 

De bestelde wijn - en koekjes kan je dinsdag 19 december tussen  
20 uur en 21 uur afhalen in de eetzaal van de school.   
Indien je op dit ogenblik niet kan langskomen kan je jouw bestelling op 
donderdag 20 december afhalen in de klas van jouw kind,  
tijdens de rapportbespreking. 

Hartelijk dank voor jullie bestellingen! 

Verkeersveilige school: 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is er ook dit schooljaar weer een fluo - actie op onze 

school.  Er wordt meerdere keren per week genoteerd welke kinderen een fluo - hesje dragen.   

Per maand wordt de klas met het hoogste score beloond.   

Voor de maand november werd dit leerjaar 3 met 69.4%.  Proficiat!   
Leerjaar 3 ontving een waardebon voor een gratis film op school! 

GVB Boezinge is…. SAMEN STILSTAAN BIJ ADVENT: 
In deze periode ‘van uitkijken naar’  - ADVENT nemen we, als 

katholieke school, wekelijks de tijd om met de kinderen eens 

stil te staan bij, na te denken over…. 

Wat is ADVENT? 

A: allen samen 

D: goede dingen doen 

V: verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid opnemen 

E: met heel veel enthousiasme 

N: nieuwe kansen voor iedereen 

T: een hoopvolle toekomst 

Week één van de advent: 
Actiepunt:  
    “Samen spelen zonder uitsluiting” 
Week twee van de advent: 
Actiepunt:  
    “Een welgemeende sorry 
       kan wonderen doen!” 
 

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

