
 

 

Elektriciteit – verwarming 
– sanitair –  

badkamer- en keukeninrichting 
Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 

Tel: 057/42 30 85 

Kalender: 
25 april:    Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 
27 april:    Sportdag 
30 april:    Vrije dag 
10 mei:     Eerste Communie 
12 mei:     Vormsel 
14 mei:     Schoolreis lager 
9 juni:        Inschrijfnamiddag 
26 juni:     Rapport 
28 juni:     Receptie einde schooljaar, afscheid zesde leerjaar. 

WIJ ZOEKEN…. 
 

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

Hartelijk dank voor jullie hulp! 

Jeugdwerking BOE! zamelt in:  

Help jij ook de lokale jeugdwerking Boe! met het 
inzamelen van de melk - en fruitsapflapjes van 
Campina? Door deze flapjes in te wisselen ont-
vangt Boe! gratis melk en fruitsap en maken ze 
kans op COOOLE PRIJZEN! De inzameldozen voor 
deze flapjes hangen bij de buitenschoolse opvang 
en bij de schoolpoort langs de Boezingestraat.  

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

www.gvbboezinge.be 

PEUTERopendeur - INSCHRIJFnamiddag:  

Ben jij op zoek naar een school voor je kleine oogappel? 
Ken je iemand uit de familie, vriendenkring die nog een 
school zoekt voor hun kleine spruit?  
 
Misschien is onze school straks ook uw school?  
Een katholieke dialoogschool waar uw kind, kind mag zijn. 
Waar we uw kind laten schitteren als een prachtige ster.  
 
Op zaterdag 9 juni zetten wij onze schoolpoort open voor 
iedereen die volgend jaar zijn/haar eerste stappen in het 
onderwijs mag zetten. Kom vrijblijvend een kijkje nemen, 
wij helpen u graag bij het kiezen van uw droomschool!  

PIMP de speelplaats: 

 
In de vorige nieuwsbrief melden we al dat de ouderraad de speelplaats van Zuidschote onder handen gingen 
nemen.  Foto’s van de prachtige realisaties van dit sterk staaltje groepswerk te Zuidschote kan je hier bekijken; 
https://www.facebook.com/DeKinderster/photos/pcb.772353372959946/772352259626724/?type=3&theater 
 
In navolging van de keitoffe klusjesdag te Zuidschote en het prachtige resultaat dat daar werd verwezenlijkt 
wensen de leden van de ouderraad nu ook de speelplaats van Boezinge aan te pakken.  Op zaterdag 21 april 
wordt er een eerste klusjesdag in Boezinge georganiseerd.  Op woensdag 25 april een tweede en indien nodig is 
er een derde klusjesdag op zaterdag 28 april. 
 
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!!!  
 
 
Groeten, 
werkgroep Pimp de school  
Bij vragen, opmerkingen of ideeën:  anneliesveramme@hotmail.com 

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

