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Beste, 
 

Beetje bij beetje loopt het schooljaar naar zijn einde.  Er resten ons nog een 25-tal schooldagen en 
dan is het vakantietijd.  
Vakantie is het nu nog niet!  Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief staat er nog heel wat te gebeu-
ren de komende tijd op onze school. 
Tot slot wil ik jullie nog meedelen dat we ook voor volgend schooljaar een maandkalender ontwor-
pen hebben met de belangrijkste data op voor een prijsje van €4.  Stuur voor 20 juni een e-mail 
naar info@gvbboezinge.be, indien u een maandkalender wenst.  Ten laatste op de laatste school-
dag bezorgen we jullie de bestelde maandkalender.  Benieuwd hoe deze er dit jaar uitziet?  Neem 
vlug een kijkje op onze facebookpagina. 

 

Op onze schoolwebsite kunt u ook even gluren naar allerlei activiteiten van de voorbije tijd. 
 

Veel kijk - en leesplezier! 
 

Directie 

De laatste schoolweek: 
Ook dit schooljaar eindigt met een volledige lesweek.  Deze 
lesweek wijkt af van de andere lesweken, maar is zeker even 
zinvol voor onze kinderen.  Hieronder geef ik jullie graag een 
greep uit de geplande activiteiten, in de verschillende klassen 
van de laatste lesweek. 
 
/ Kennismaken met de juf en klas van volgend schooljaar /   
Eucharistieviering / Een gezamenlijk slotgebeuren / STEM-
opdracht / Zoektocht in het dorp / Kook – opdracht / Scha-
ken / Schoolreis / Dammen / Sporten / Museum bezoek / Ho-
mo universalis / Kraak de code / Fietsoefening / opruimen / 
groeiboekje invullen / afscheid zesde leerjaar/ …. 
 
Je merkt het, de laatste schoolweek is een week waar de kin-
deren ook nog zinvolle en doelbewuste activiteiten aangebo-
den krijgen. 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
mailto:info@gvbboezinge.be
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Schoolreis: 
Nog even de data van de schoolreizen meegeven... 
 

Kleuter 2:  
 18/06 naar het familiepark“Harry Malter” te Heusden 
 

Kleuter 1 & peuter:  
 21/06 indoor - en outdoorspeeltuin  “Jungle” te Zwevezele 
 

Kleuter 3:  
 26/06 naar het “Boudewijn Seapark” te Brugge 
 
 

De kostprijs voor deze uitstappen wordt opgenomen in de maximumfactuur. 
   
Enkele dagen voor de schoolreis krijgen de kinderen nog een briefje mee met 
praktische afspraken en tips. 
 

Veel plezier! 

SPAR - actie: 

 

Hartelijk dank om ons te steunen! 

Tijdens de maand oktober kon u via een inzamelactie bij de lokale 

buurtsupermarkt SPAR “de kas” van de ouderraad spijzen.  In de 

loop van dit schooljaar lieten we u al weten dat deze inzamelactie 

een succes was.   Met de ontvangen cheque wil de ouderraad alle 

kinderen van onze school, tijdens de laatste schoolweek, verwennen 

met een lekker ijsje. 

Hartelijk dank aan jullie allen! 

Digitale school 

 

Na een  ruime zoektocht, na het goed afwegen van de pro’s 

en de contra’s, na het bekijken van de verschillende digitale 

systemen, kunnen we jullie (eindelijk) melden dat we volgend 

schooljaar een heuse investering zullen doen in de digitalise-

ring van onze school.  We kijken voor de aankoop van 

SMART-TV, digitale borden en I-pad op onze school. 

Deze “ferme” investering is te realiseren dankzij jullie steun 

en aanwezigheid op de voorbije Italiaanse avond(en) en ook 

dankzij de steun van de ouderraad. 

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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LAATSTE Schooldag, 29 juni 

De lessen voor de  kinderen eindigen op  
vrijdag 29 juni om 11.40 uur. 
 Kinderen kunnen in de buitenschoolse  
opvang blijven tot 14.30 uur. 

Examenstress!!! 

 

Nu het einde van het schooljaar in zicht is, maken de kinderen zich klaar voor een laatste eindsprint.  Voor de kin-

deren van de lagere klassen wordt dit wat anders dan anders.  Nog enkele dagen goed herhalen in de klas en dan 

staat de “proefjesperiode” voor de deur.   

Enkele ‘studeertips’: 

1 & 2 leerjaar:  Alle leerstof wordt herhaald in de klas.  “Leren” zoals wij dit kennen als mama en papa  hoeft nog 

niet op deze leeftijd, want tijdens de dag hebben ze al een enorme ‘leerinspanning’ geleverd.   

Maak tijd voor ontspanning, rust.   

3 &4 leerjaar:  De leerstof wordt vooraf in de klas besproken en herhaald. Een ‘kleine’ aanzet tot “leren”  thuis wordt 

op deze leeftijd van de kinderen verwacht.  Natuurlijk ook tijd voorzien voor de nodige ontspanning. 

5 &6 leerjaar:   Hier ligt het accent op de zelfstandigheid van de kinderen. Sta hen bij tijdens het plannen, het leren 

omgaan met leren (Wanneer begin ik?  Wanneer stop ik? …)  

Hou, over de schouder heen, een oogje in het zeil en gun hen ook nog de nodige ontspanning. 

Leren is… 
 
plannen, doorzetten, werken, doen, herhalen, spelen, zijn, 
dingen samen doen, zelfstandig zijn, verantwoordelijk zijn, 
fouten maken (en er uit leren), af en toe ontspannen, ….. 
 
FIJN! 

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

