Beste,

Nieuwsbrief 1 2018 –19

De tweede schoolweek van het schooljaar zit er bijna op. We stapten het nieuwe schooljaar in
“Tussen Vroeger & Nu”. Op de speelplaats stonden ’oude’ en ’nieuwe’ schoolspullen. De mama’s en papa’s van de ouderraad hadden lekkere koffie voorzien.
Dankjewel ouderraad om dit voor ons te doen!
Benieuwd naar het verloop van deze eerste schooldag? Neem vlug een kijkje op;
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/78-algemeen/1988-onze-eerste-schooldag
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over het reilen en zeilen op onze school.
U kunt ook beeldmateriaal van allerlei activiteiten terugvinden op onze schoolwebsite en onze
facebookpagina.
We wensen jullie veel leesplezier en een leuk schooljaar toe!
Directie
GVB Boezinge
Personeelsnieuws:
Juf Katrien (Lj1) wordt vervangen door meester
Tim Delzeyne.
Juf Ingrid (Kinderverzorgster) wordt vervangen
door Juf Katleen Vandaele
Juf Sofie (Lj 4) wordt halftijds vervangen door
meester Tim Delzeyne.

Schoolkalender eerste trimester:
18 sep.: Startvergadering Ouderraad
27 sep.: Ouderavond
29 sep.: Sportdag
1 okt.: Vrije dag
24 okt.: Pedagogische werkdag
4 nov.: Sint Boezinge
9 nov.: Sint Zuidschote
6 dec.: Grootouderfeest
20 dec.: Rapporten

Schooluren:
Onze school is open van:
’s morgens om 8.15 uur
’s middags om 12.45 ur
Lesuren:
’s morgens 8.25uur – 11.40 uur
’s middags 13.10 uur-15.55 uur
Op woensdag eindigen de lessen om 11.15 uur.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15uur.
Probeer het afscheid niet te lang te maken. Eens
je ziet dat je kind goed bij de leerkracht is, zeg je
kort en hartelijk dag aan het kind (zoals het in
andere situaties gewoon is) en verdwijn je. Probeer ervoor te zorgen om niet zichtbaar te blijven door het raam of aan het hek. Zo maakt U
het afscheid minder moeilijk voor je kind.

STUDIETOELAGE al aangevraagd?
Om de schoolkosten te helpen dragen voorziet de Vlaamse overheid
studietoelagen. De bedragen zijn verschillend voor kleuters en
lagere schoolkinderen. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt! Vraag vlug een schooltoelage
aan, dit kan al vanaf de peuterklas. Kleuter: €96,69 Lager: €108,18—€163,17
HOE AANVRAGEN? Via www.studietoelagen.be of een papieren formulier in het schoolsecretariaat.
HULP NODIG bij het aanvragen? Kom binnen in ons schoolsecretariaat of neem contact op met
CLB: 057 216 048/ CAW: 057 220 930/dienst Welzijn stad Ieper: 057 451 600
Ouderavond 27 september:
Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar nodigen wij de ouders uit op onze infoavond.
Op deze avond wensen we onze schoolwerking te duiden, tijd te maken voor een bezoek aan de klas(sen) en
een praatje te slaan met de leerkracht(en).
We verwelkomen jullie graag om 19.15 uur in de turnzaal van onze school. Na een welkomstwoordje kunt u
vrij de klas(sen) van uw zoon/dochter bezoeken. In de klas(sen) krijgt u info en duiding bij de klaseigen werking.
Ouders met kinderen in verschillende klassen kunnen vrij van klas naar klas gaan.

Buitenschoolse opvang:
Zowel in Zuidschote als in Boezinge staan sterk toegewijde krachten klaar
(vier!) om uw zoon of dochter voor en/of na school op te vangen. Een plaats
waar kinderen voor en na school kunnen vertoeven, spelen, rusten en genieten.
Bij de start van dit nieuwe schooljaar graag nog even jullie aandacht voor volgende afspraken:
*) De buitenschoolse opvang begint om 7 uur ‘s morgens en loopt tot en met 8.15 uur. Vanaf 8.15 uur gaat
de schoolpoort open en pas vanaf dan is de voorschoolse opvang gratis!
Kinderen die voor 8.15 uur bij de schoolpoort blijven wachten, staan niet onder het toezicht van de school.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval.
*) Mogen wij vragen dat u het afhalen van uw kind vlot laat verlopen. Natuurlijk is er eventjes de tijd om
te vragen of alles goed is verlopen. Zolang de kinderen in de opvang blijven, staan ze onder –betalend– toezicht. Wij danken u voor uw begrip.
*) De kinderen die dit wensen kunnen in deze opvang hun huistaak maken. De begeleiders van de buitenschoolse opvang doen niet aan studiehulp. Als school doen wij een warme oproep om de huistaak thuis te
laten maken. Dit omdat u als ouder dan ‘even over de schouder’ kan meekijken.
*) Kinderen gaan respectvol om met de begeleiders en met het materiaal van de buitenschoolse opvang.
Uren:7uur – 8.15 uur en van 16.10 uur-18uur
Elke woensdag: 11.30 uur – 14.30 uur
Tarief: € 0,65 per begonnen kwartier.
Laattijdig afhalen van kinderen kan niet. Indien dit toch voorvalt: € 5 per begonnen kwartier.

De MOS-groep
Ook dit schooljaar is er een MOS-groep op onze school. Wie? Wat?
De MOS-groep of “The M-team” zit zich in voor een gezonde, sportieve
en veilige school.
Vier kinderen van het vijfde leerjaar en vier kinderen van het zesde leerjaar maken deel uit van “M-team”.
René, Remi, Noor, Lovely, Thomas, Lennert, Zita en Wies vormen samen “The M-team”.
Deze week deden ze een rondgang in de klassen. Ze stelden zich voor
en lanceerden meteen al enkele actiepunten:

WOENSDAG .. FRUITDAG!!
Eén stukje fruit opeten is veel beter dan een volledige appel
weggesmeten!
MELK VOOR ELK!!
Wie wil kan melk drinken. Melkdrinkers drinken het brikje volledig uit!! Waarom?Grote verspilling van de melk en een enorme vuile boel in de vuilnisemmers.
FLUO…. TOP
Te voet, met de fiets of met de auto; een fluohesje zorgt ervoor
dat je meer gezien bent in het verkeer. Een hippe fietshelm vinden ook wij top.
DE KLASBAL
Een bal voor de jongens en één voor de meisjes.
Hou jij je ook aan de schoolafspraken?
DAG VAN DE SPORTCLUB
Woensdag 19 september; kom jij ook in de outfit van je favoriete
sport of sportclub naar school?

STRAPDAG
Vrijdag 21 september is er
STRAPDAG. Kom jij ook met
de fiets of te voet naar school!!!

AANDACHT! AANDACHT!
Mogen wij jullie aandacht vragen om jullie wagen correct te parkeren bij het brengen en halen
van de kinderen!
Tip van de wijkagent:
Waar NIET parkeren of kort stilstaan:
*) voor de garagepoorten
*) op de fietssuggestiestroken
*) op de kasseien voor de schoolpoort
Ouder infoavond georganiseerd door OSIO

Met de start van het nieuwe schooljaar staan er opnieuw een
aantal ouderbijeenkomsten op de planning.
Op woensdag 26 september 2018 (19uur-20.30 uur) gaat er
een ouderbijeenkomst door in VBS Madonna te LangemarkPoelkapelle.
We staan stil bij het thema: “Mijn kind op het internet. Over
omgaan met multimedia.”
Groot worden is leren met vallen en opstaan. Iedereen is wel eens
gevallen met de fiets. Zo is het ook met pc- en internetgebruik: er
zal nu en dan wel eens iets fout lopen. Meestal is dat geen drama
en de volgende keer kijk je wel uit! Het belangrijkste aspect van
veilig internetten bij kinderen is de opvoeding. Hoe bepaal je
grenzen van multimediagebruik? Hoe communiceer je hierover?
Een bijeenkomst vol tips hoe men als ouder vanuit de opvoeding
een kind verantwoord leert omgaan met internet, sociale media
en andere multimedia.
We komen met een groep van maximum 15 ouders samen. Je
hoort hoe anderen het doen en je kan ook vertellen hoe jij het doet.
Je kan er vragen, twijfels en successen bespreken. Verder krijg je
ook tips en meer informatie.
Interesse? Meer Info? InschrijNeem gerust contact op.
Elien Boddin
Medewerker OSiO
057 35 27 49
OSiO - Deelorganisatie van VOT
Poperingseweg 30 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 62 89 - Fax 057 22 62 92
OSiO@votjeugdhulp.be - www.votjeugdhulp.be

ven?

BE - BAT actie : Inzamelen van batterijen:
Ook dit jaar zamelen wij terug batterijen in.
Door het inzamelen van batterijen verzamelen wij als school ‘credits’. Met deze credits kunnen we dan aan een voordelige prijs educatief materiaal aankopen.
WELKE BATTERIJEN MOGEN INGEZAMELD WORDEN?
Huishoudbatterijen, onbeschadigde batterijpacks, powerbanks, laptopbatterij, accu’s van snoerloze gereedschappen, weidebatterij.
Sportieve school
Opzij, opzij, opzij onze eerste sportdag komt eraan!!!
Vrijdag 28 september sporten we erop los. Meester Pedro, juf Goele
en Meester Mathieu stelden volgend sportief programma samen
voor de kinderen.
KLEUTERS:
klimmen, klauteren en ravotten in het Boezingse indoor speeldorp Conquesta
LAGER:
*) Leerjaar 1 & 2: Dans, Olympische zoektocht, airtrack, fietsen, ….
*) Leerjaar 3 & 4: Gekke fietsen, Olympische fotozoektocht, Airtrack, ….
*) Leerjaar 5 & 6: Schaatsen, boogschieten, frisbee, ….

Tijdens het schooljaar tekenen onze turnleerkrachten ook graag in met onze school voor toffe en
sportieve activiteiten op woensdagnamiddag.
*) Familie Vanstechelman voor het schenken van twee beeldschermen.
*) Dank ouderraad voor de gracieuze input bij de aankoop
van de digitale borden voor de lagere klassen en de TVschermen met tablets voor de kleuterklassen

Inzamelactie schooltassen:
Eind vorig schooljaar kregen we de vraag van de zus van John Pieters –Deroo (lj6), of we als
school wilden meewerken aan het inzamelen van oude tassen en schooltassen. De zus van John
zet zich in voor jonge meisjes en weeskinderen in Guinée. De voorbije zomervakantie zijn de ingezamelde tassen en schooltassen afgegeven in Guinée. De familie van John wenst iedereen die
hieraan meewerkte van harte te DANKEN!! Hier de link naar het artikel van lokale pers;
http://lepointplus.info/2018/07/conakry-long-ajfog-entame-une-serie-de-contributions-auxdemunis/

Inzamelen van oud IT materiaal van 8 tot 31 januari:

Ook dit schooljaar 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 / blackberry
• 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 materiaal ( tandenborstel scheerapparaat, 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, frietketel, koelkasten, wasmachines, droogkasten, diepvriezers, ..
Deze materialen neemt de school NIET aan.

Elektriciteit – verwarming – sanitair –
badkamer- en keukeninrichting
Boezingsestraat 128 – 8906 Elverdinge
Tel: 057/42 30 85

BOEZINGE

