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Beste, 
 
Het is bijna niet te geloven maar de eerste trimester van dit schooljaar is weeral voorbij.   Sta me toe om even  
terug te kijken naar de voorbije maanden.  Wat is er allemaal gebeurd?  Wat hebben we allemaal gedaan?  
Wat hebben we beleefd?  …. 
 
Hieronder “een woordspin” met de activiteiten van de voorbije eerste trimester.  Wilt u meer weten en zien?   
 
Neem vlug een kijkje op;  https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog?start=15  of op onze facebookpagina. 
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Kalender: 
 
8 jan.:  Instap dag nieuwe peuters 
15 jan.:  Honkietonkie lj. 1 & 2 
21 jan.:  Prijsuitreiking Junior Journalisten 
31 jan.:  Infosessie voor ouders bij studiekeuze voor secundair 
23 en 24 feb.:  Italiaanse avond 
10 maart: Klusjesdag  
28 maart:  Ped. werkdag 

Wat na de basisschool? 
 
Om de kinderen, die volgend schooljaar de overstap naar het secundair onderwijs maken, en hun ouders bij te staan, te 
begeleiden bij het bepalen van de juiste studiekeuze werken wij samen met het CLB Ieper. 
In de klas wordt er op geregelde tijdstippen stilgestaan bij dit onderwerp.  Zo nodigden we deze week alle kinderen van het 
zesde leerjaar van vorig schooljaar uit op onze school.  Onze huidige zesdeklassers konden aan de “ervaringsexperten” vra-
gen stellen, raad vragen, ….  Trouwens een fijn terugzien van onze “oud-leerlingen”. 
Ook wordt er op, 31/01/2018 om 19u, een infosessie voor ouders door CLB en onderwijsbeurs door Sint-Maartensscholen 
Ieper voorzien.  Locatie : het Perron Ieper 

De warmste week in Zuidschote: 
De kleuters van “De Kinderster” Zuidschote organiseerden een kerstkaarten 
verkoop voor het goede doel, VZW Matthijs.  Na een bezoekje aan VZW 
Matthijs, poseerden ze als ware modellen voor de camera.  Er werd maar liefst 
€239.50 ingezameld door de kleuters van Zuidschote. 
Bravo, voor jullie inzet!   
Om foto’s te zien van hun bezoek aan VZW Matthijs, klik hier: 
https://nl-nl.facebook.com/DeKinderster/ 

 

Bal-bal school 

2de en 3de kleuter konden in het eerste trimester op 
woensdagnamiddag deelnemen aan de balbal-
school.   Een fijne terugblik vind je hier te-
rug,    https://www.youtube.com/watch?
v=YAvipZCWv6s 
Volgend schooljaar bieden we dit opnieuw aan. 

Groente, fruit en melk op school: 
 
De voorbije tien weken kregen alle kinderen op onze school GRATIS 
groenten, fruit en melk!  Wat voor lekkers stond  er op het menu? 
Wortel, appel, kerstomaat, mandarijn, 

banaan, bloemkool, druifjes,  en peer. 

Als gezonde insteek blijven we dit verder stimuleren op woensdag,  onze fruitdag 
Mama, papa moedig uw kind aan om te proeven van fruit, groenten en melk. Geef ook op de 
andere dagen fruit, groenten  mee naar school.  
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Inzamelen van oud IT materiaal van 8 tot 31 januari: 
 
Ook in 2018  zamelen we kleine elektrische en elektronische apparaten en onderdelen in.   
Breng samen met nonkels en tantes, oma’s en opa’s, familie en  

vrienden zoveel mogelijk KLEIN elektronisch afval naar de school.    

In de inkompoort en de toegang tot de opvang staan kartonnen dozen waarin u dit kan  

deponeren.    Let wel : grote materialen zoals schermen, printers, microgolfovens, ...  worden niet aanvaard.   

PS: ook het bedrijf waar u werkt kan u helpen.   

Hierbij een leidraad wat wel mag : 

• inkjets en tonercartridges 

• adapters allerlei 

• laders laptop 

• kabels en snoeren allerlei 

• gsm’s / i-phones / black-
berry 

• muziek cd’s 

• cd-roms 

• dvd’s 

• harde schijven 

• moederborden routers 

• modems 

• hubs 

• docking stations 

• cooling 

• diverse kaarten 

• rekenmachines 

• afstandsbedieningen 
  

• ram geheugen 

• muizen 

• cd-rom / dvd-rom drives 

• blue-ray drives 

• toetsenborden 

• power supplies 

• flat cables 

• externe harde schijven 

• i-pads en tablets 

• i-pods / mp3-spelers / 
walkmans 

• gameconsoles 

• fotocamera’s 
  

• videocamera’s 

• card-readers 

• thermostaten 

• radio’s en hifiapparaten 

• telefoons 

• draagbare telefoons 

• gps 

• zeer klein elektronisch ma-
teriaal ( tandenborstel scheer-
apparaat,  wekkerradio... ) 
Koptelefoons 

• webcams 

• speakers 

• usb-sticks 
alle mogelijke randapparatuur 
verbonden met pc via kabel of 
usb 

Welke materialen? 
 

Wat niet? Elektrisch en elektronisch afval groter dan 25 cm. 
Geen schermen, printers, kopieerapparaten, TV’s, microgolfovens, frietke-
tel, koelkasten, wasmachines, droogkasten, diepvriezers, ..  
Deze materialen neemt de school NIET aan.  

Klusjesdag 
 
Op 10 maart houdt de ouderraad een klusjesdag op onze school.  Een dag waar we aan ‘het knut-
selen’ gaan .  Een dag waar we met verf, hout, … onze speelplaats in een nieuw kleedje wensen te 
steken.  Heb jij zin om een handje toe te steken?  Heb je zelf nog enkele leuke ideeën? …. 
Neem contact op met de leden van de ouderraad, danneelsmarieke@gmail.com 

Personeelswissel: 
Na de Kerstvakantie is juf Tine terug de zorgleerkracht in het 
kleuter.  Juf Elien, die juf Tine verving tijdens  haar zwanger-
schapsverlof, mag na de Kerstvakantie aan de slag in de school 
van Elverdinge - Brielen.   
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