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FLuo - actie 

Voor de derde maand op rij noteren wij het aantal kinderen die ‘s morgens met hun fluo-jasje naar school 
komen.  De klas die op het einde van de maand procentueel het hoogst scoort ontvangt een waardebon voor 
een leuke en verrassende klasactiviteit.  In de maand november won het derde leerjaar. Als prijs keken ze sa-
men naar een film.  In de maand december won het vijfde leerjaar.  Samen hielden ze een baknamiddag.   
Enkele cijfers, gegevens van de voorbije maand januari... 
In de voorbije maand januari waren er 18 lesdagen.  We noteerden 10 van de 18 dagen  wie er een fluo-jasje 
droeg ‘s morgens.   
In leerjaar 1 had 40.4% van de kinderen tijdens deze controlemomenten een fluo-jasje aan. 
In het tweede leerjaar was dit 61.5%, in het derde leerjaar 66.4%, In het vierde leerjaar 61.9%, in het vijfde 
leerjaar 71.9% en het zesde leerjaar 24.16%.  De winnende klas, voor de voorbije maand, is dus (weerom) het 
vijfde leerjaar met 71.9%. 
Van de 104 lagere schoolkinderen op onze school droeg 54.3% een fluo-jasje op de 10 controlemomenten.   
 
Het dragen van een fluo-jasje - tijdens deze “donkere en winterse” dagen zorgt nochtans voor een grotere 
veiligheid van de kinderen. Dit is al meermaals wetenschappelijk onderzocht en bewezen. 
Daarom doen wij, als school, een oproep aan alle kinderen om tijdens deze “donkere en winterse” dagen 
steeds een fluo-jasje te dragen.   
 
Kom je met de fiets, te voet zelfs met de auto …. Zorg dat je gezien bent! 

Kalender: 
10 tem 18 feb.:  Krokusvakantie 
23 feb.:                Italiaanse avond 
24feb.:                 Italiaanse avond 
10 maart:            Klusjesdag te Zuidschote 
24 maart:            Schoolfeest Zuidschote “Vlaamse Kermis” 
28 maart:            Ped. werkdag 
2 tem 15 april:   Paasvakantie 

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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30 dagen zonder klagen 

Op voorstel van onze burgemeester Martijn, schepen Josse en schepen Louise nemen wij met onze school 
deel aan  “30 dagen zonder klagen”. 
 Complimentjes geven, een schouderklopje, een lach, een vriendelijk gebaar, samenspelen,  
anderen helpen, ….. 
Op de speelplaats ‘groeide’ een “GELUKSMUUR”.  Aan deze wand kwamen er tips en tricks om positief, blij, 
vrolijk, …. de dag door te komen.   
Na een e-mail van Martijn aan mevrouw Greet Van Hecke, bedenker en bezieler van ‘30 dagen zonder kla-
gen’, kwam zij samen met een cameravrouw onze burgemeester en schepenen interviewen op onze school. 
Om het filmpje van dit interview te bekijken, klik:  https://www.30dagenzonderklagen.be/opdracht/15 
Wil je alle foto’s van het invterview zien, klik:   
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/78-algemeen/1852-30-dagen-zonder-klagen 
 

PIMP de speelplaats: 

De ouderraad richtte een werkgroepje op, met als doel: “projectjes uitwerken om de school te pimpen”.  
Na wat brainstormen met de leden van de ouderraad, de leerkrachten en de kinderen van de school zouden we 
op 10 maart graag aan de slag gaan! 
Natuurlijk hebben wij hierbij ook helpende handen nodig om dit te verwezenlijken. 
Bij deze een warme oproep aan ouders, grootouders, vrienden die handig zijn en zich kunnen vrijmaken op de 
klusdag, zowel voor grondschilderingen te maken als voor timmerwerk, WELKOM!!!  
Het zou fantastisch zijn mochten we dit jaar al een aantal projectjes kunnen uitwerken.  
Het eerste projectje is: podium maken, fiets -en autoparcours en grondspelen schilderen op de 
speelplaats van Zuidschote. 
 
Groeten, 
werkgroep Pimp de school  
Bij vragen, opmerkingen of ideeën:  anneliesveramme@hotmail.com 

Wenst u nog meer info, foto’s en artikels? 
Neem gerust een kijkje achter de schermen op 

www.gvbboezinge.be 

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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Personeelswissel: 
Juf Sofie van het vierde leerjaar was de voorbije periode afwezig wegens ziekte.  Juf Sofie werd vervangen 
door juf Kim Ovrein.  We wensen juf Sofie een spoedig herstel en danken juf Kim om bij te springen. 

Ook juf Katleen, van de buitenschoolse opvang, is een tijdje uit roulatie.  Ook haar wensen we een vlot 
herstel. Ondanks het  vele bellen, mailen en het uitschrijven van een vacature vonden we niet meteen ver-
vanging voor juf Katleen.   
Gelukkig konden we rekenen op de good-will en inzet van verschillende leerkrachten.  Die zowel ‘s mor-
gens als ‘s avonds geholpen hebben met juf Christine in de buitenschoolse opvang.     
Ook juf Céline Demey kwam juf Christine helpen in onze buitenschoolse opvang.                  Dankjewel hiervoor!!! 

WIJ ZOEKEN…. 
 

Graag zouden  we in de peuterklas, ook gekend als 
“De Vlinderklas” een mega-reuze ballenbad inrich-
ten.  Een ruimte waar de peuters kunnen samen spelen, 
rusten, …  Om dit te kunnen realiseren en organiseren zijn 
wij op zoek naar plastiekballen voor ons ballenbad.  Kunt u 
ons hierbij helpen?  

Hartelijk dank voor jullie hulp! 

Clicksafe; veilig op het internet: 
Zowel in het derde leerjaar als het zesde leerjaar wordt er een infomoment  
georganiseerd rond “veilig op het net” door Nele Vallaeys, preventieadviseur stad Ie-
per. 
Dit is een les waar de kinderen worden gewezen op de “gevaren, valkuilen, risico’s, …” 
van het internet en sociale media. 
Hieronder enkele tips & tricks uit deze les: 

http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/kinderen 

Schilderwerken: 
Het klaslokaal boven de keuken werd volledig gerenoveerd na de kerstvakantie.  Binnenkort verhuist het vijfde 
leerjaar tijdelijk naar dit lokaal.  Zo kunnen we half maart de klasruimte van het vijfde leerjaar volledig opfris-
sen. 

Dankjewel Marnix voor het uitrollen van de vele liters verf! 

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


 

 

 

¤     VRIJDAG 23 feb. vanaf 18 uur 30 min. 
 
¤     ZATERDAG 24 feb. vanaf 18 uur 30 min. 
 
 
¤     spaghetti bolognaise:     volw. € 14 

 
 

     kind. € 8 
 
¤     macaroni met 3 kazen:     volw. € 14 

 
   

              kind. € 8 
 
¤      Pasta Florentine      volw. € 14 

 
 

         met scampi’s     kind. € 8 
 
¤      Italiaanse koude schotel:volw. € 14 

 
 

     kind. € 8 
 
Afhaling ook mogelijk mits inschrijving 
vooraf.  

secretariaat@gvbboezinge.be 

https://www.gvbboezinge.be/nl/ 


