
 

 

Kalender: 
 
23 april:   Schoolfotografie 
24 april:   Pedagogische werkdag (geen school voor lln.) 
1 mei:       Dag van de arbeid (geen school) 
3 mei:      Sportdag 
19 mei:     Schoolfeest 
20 mei:     Schoolreis lager 
30 mei:     Eerste Communie 
1 juni:       Vormsel 
15 juni:     Info-en inschrijfvoormiddag 
18 juni:     Schoolreis kleuter Boezinge 
20 juni:    Schoolreis kleuter Zuidschote 
27 juni:     Receptie einde schooljaar (lj6) 
28 juni:     Geen les in de namiddag 

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 kun-
nen we dan aan een voordelige prijs educatief 
materiaal aankopen. 

WELKE BATTERIJEN MOGEN INGEZA-

MELD WORDEN? 
Huishoudbatterijen, onbeschadigde batterij-
packs, powerbanks, laptopbatterij, accu’s van 
snoerloze gereedschappen, weidebatterij. 

“DU PAOSKLOKKU”: 

 
Dankjewel ‘paashaas’ (lees ouderraad) voor 
de vele lekkere chocolade eitjes! 
 
Dat wordt smullen! 

Schoolfotografie 
 
Op dinsdag 23 april komt de schoolfotograaf langs.  Dit jaar worden enkel klasfoto’s 
genomen.  Deze kunt u aankopen voor €6, formaat 38 cm op 13 cm in kartonnen map . 

Woensdag = fruitdag 
 
Op woensdag brengen we een gezond stukje fruit mee als tussendoortje.   
SUPER! 
Eén half stukje fruit opgegeten is veel beter dan  

een volledige appel  weggesmeten! 



 

 



 

 



 

 

Controle FAVV 
 
Onlangs kregen we in Boezinge en in Zuidschote bezoek van de voedsel-
inspectie. 
Zowel de keuken en eetzaal van Boezinge als Zuidschote kreeg een  
gunstig advies! 

Money, money, money …. 
 
De wereldberoemde groep ABBA maakte er in 1976 al een wereldhit 
over… ‘centen’. 
 
Bij de jaarlijkse controle van de schoolboekhouding merkte de externe 
boekhouder op dat de stijgende kosten geen gelijke trend aanhouden 
met de werkingsbudgetten die de school van het departement onder-
wijs ontvangt.  Deze, jammerlijke , tendens bevestigt wat reeds uitge-
breid in de media kwam.  We duimen hoopvol voor de politieke partijen 
die beterschap belooft hebben en voorrang wensen te geven aan het 
basisonderwijs 

Speelplaats verfraaiing Zuidschote 
 
In samenwerking met de juffen en kleuters van Zuidschote 
bereiden de leerlingen van het 7de jaar decoratie Heilige 
Familie een prachtige muurschildering voor.   
Na de paasvakantie zullen de kleuters zich nog meer in de 
hemel voelen ……. 
 
Wil je meer ‘hemelse’ foto’s zien?   
                         https://www.facebook.com/DeKinderster  

Wat na de basisschool? 
 
17 leerlingen van onze school proberen op deze vraag een 
antwoord te vinden.  Om hen en de ouders hierbij te helpen, 
werken we in de klas, i.s.m. CLB-Ieper, het project “Op stap 
naar het secundair” uit.  Naast ‘de theorie’ gaan we ook op 
visite bij verschillende secundaire scholen. 
Deze bezoeken vallen steeds opnieuw erg in de smaak bij 
onze schoolverlaters. 
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/77-zesde-leerjaar/2217-bezoek-
middelbare-scholen  

Mooimakers, zwerfvuilactie. 
 
Voor het tweede schooljaar op een rij werkt onze school 
mee aan de acties “Mooimakers en zwerfvuil opruimen”.  
Hiervoor stapt er, in de naaste omgeving van de school, 
maandelijks één lagere klas door de straten van Boezinge. 
Hier een beeld van de spijtige buit van  2019(= 3 ophaal-
beurten) 
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/74-derde-leerjaar/2095-
mooimakers  
 
https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/76-vijfde-leerjaar/2079-zwerfvuil
-opruimen  
 
https://www.gvbboezinge.be/nl/2-uncategorised/2218-zwerfvuil-weg-
mooimaken  
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LAATSTE Schooldag, 28 juni 
De lessen voor de  kinderen eindigen op  
vrijdag 28 juni om 11.40 uur. 
  
Kinderen kunnen in de buitenschoolse  
opvang blijven tot 14.30 uur. 

Schoolreis: KLEUTER Boezinge 
Nog even de data van de schoolreizen meegeven... 
 
Kleuter 1 & peuter:  
 18/06 indoor - en outdoorspeeltuin  “Jungle” te Zwevezele 
 
Kleuter 2:  
 18/06 naar het familiepark“Harry Malter” te Heusden 
 
 
Kleuter 3:  
 18/06 naar het “Boudewijn Seapark” te Brugge 
 
 
De kostprijs voor deze uitstappen wordt opgenomen in de maximum-
factuur. 
   
Enkele dagen voor de schoolreis krijgen de kinderen nog een briefje 
mee met praktische afspraken en tips. 
 
Veel plezier! 

Schoolreis KLEUTER Zuidschote 
 
20/06 Dierenpark De Zonnegloed  
 
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! 

Schoolreis: LAGER Boezinge 
Nog even de data van de schoolreizen meegeven... 
 
Leerjaar 1,2,3:  
 20/05 Melkvee bedrijf “Den Ijsbol” + ‘t Buitenbeentje te 
                    Diksmuide (boottocht, go-carts, volksspelen, …) 
 
Leerjaar 4,5,6:  
 20/05 Hopmuseum Poperinge + Bowling “De Goe Smete” 
 
 
De kostprijs voor deze uitstappen wordt opgenomen in de maximum-
factuur. 
   
Enkele dagen voor de schoolreis krijgen de kinderen nog een briefje 
mee met praktische afspraken en tips. 
 
Veel plezier! 



 

 

 

Na de Paasvakantie starten we opnieuw met de zwemlessen in het Zwembad van  
Ieper.  
De inschrijvingen hiervoor vinden plaats op zaterdag 6 april. 
Er wordt gewerkt in verschillende niveaugroepen.  
Dit rekening houdend met de leeftijd van uw kind. 

• Vanaf 1 jaar is er voor de allerkleinsten de spartelcursus. 

• Vanaf 4 jaar is er de waterspeeltuin waarin we de kinderen voorbereiden op een mogelijk testmoment. 

• Vanaf 5 jaar wordt er in de zwemschool gewerkt in verschillende niveaugroepen.  
Via een testmoment kijken we in welke niveaugroep het kind het best ingeschreven wordt. 

Deze testmomenten vinden plaats op woensdag 10 en 17 april. Dit van 16u30-17u30 en van 17u30-18u30. 

Alle info in verband met de zwemlessen kun je terugvinden op www.ieper.be/zwemlessen  

Woensdag  
24 april 2018 

De voorbije weken was onze kinderverzorgster Katleen afwezig.  
Zij werd vervangen door Tine en Marleen. 

We wensen Katleen heel veel beterschap toe en danken Tine en 
Marleen voor de hulp! 

Ook dit jaar werkten de kinderen van de lagere klassen rond het project van  
Broederlijk Delen. 

“Gaan met die banaan!” was de slogan dit jaar.  Dit hebben de kinderen van leerjaar 4,5 
en 6 echt wel letterlijk genomen want door hun inzet, hun eigen acties verzamelden ze 
maar liefst €569.69 voor het goede doel!  

TOP prestatie jongens en meisjes! We zijn fier te zien dat er zoveel goodwill is om je  
belangeloos in te zetten voor het goede doel!                 Vuistje!!! 

http://www.ieper.be/zwemlessen


 

 



 

 

Elektriciteit – verwarming – sanitair –  
badkamer- en keukeninrichting 

Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 
Tel: 057/42 30 85 

BOEZINGE 


