Schilderwerken:
Tijdens de krokusvakantie zal onze onderhoudsman, Marnix, de klas van het zesde leerjaar “pimpen”.
Eerst herstelt hij de beschadigde muren om daarna alle muren, ramen en klasdeur een
fris nieuw kleurtje te geven. De leerlingen van het zesde leerjaar zullen hierdoor een
tijdje verhuizen naar het klaslokaal boven onze keuken (eetzaal).
Personeelswissel:
Juf Katrien uit leerjaar 1 is afwezig. Juf Katrien wordt vervangen door meester Tim.
Vervangen verwarming in Zuidschote:
Tijdens de krokusvakantie en een tijdje daarna zullen gasradiatoren in de kleuterklas
van Zuidschote vervangen worden door nieuwe, milieuvriendelijke en energiezuinige, radiatoren. Deze zullen ook aangesloten zijn op het aardgasnet.
Hierdoor zullen de kleuters van Zuidschote de activiteiten na de krokusvakantie starten
in de eetzaal.

BE - BAT actie : Inzamelen van batterijen:

Lege batterijen? Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort… u bewijst er de
kinderen een grote dienst mee!
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.

Voor het bereiden van de lekkere
maaltijden van ons
Voor het kleurig opfleuren van ons

“Retro Diner @ GVB Boezinge”.

“Retro Diner @ GVB Boezinge”.
Voor de vlekkeloze organisatie van ons
“Retro Diner @ GVB Boezinge”.

Voor jullie aanwezigheid op ons
“Retro Diner @ GVB Boezinge”.

Feest in ZUIDSCHOTE
Een schitterende CIRCUSVOORSTELLING!
De sterren van 'De Kindersterren' schitterden
deze namiddag. Ze verwenden de oma's en opa's
met een spectaculaire circusshow, geurige
koffie en lekkere taart. De namiddag werd
afgesloten met een toffe 'bolognaise' ...
euh polonaise!
Wil je meer foto’s zien???
Surf vlug naar de facebookpagina van
De Kinderster!

Wat is er gebeurd?
Op onze schoolwebsite staat heel wat beeldmateriaal van de voorbije
weken… Leuk om zien hoor!
Surf vlug naar www.gvbboezinge.be

Op vrijdagavond 5 april organiseert de ouderraad van de basisschool Boezinge een
T - Dansant in OC Ten Vrielande!
Kaarten kosten in vvk 5€, add 7€.

De plaatsen zijn beperkt!
De kaarten zijn verkrijgbaar bij leden van de ouderraad.

Met cocktailbar!
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