
 

27/09/2019 
Een nieuwe SCHOOLPOORT : 

“ Mo... Kiek nu… mo gow zeg…  wuk is dadde….” 

Misschien waren  dit wel enkele van je spontane reacties bij het zien van onze nieuwe schoolpoort 

deze week donderdag? 

Het was echter onze bedoeling om het nieuwe schooljaar te starten met een nieuwe schoolpoort .  

Helaas kwam er een kink in de kabel en werden de werken uitgesteld tot eind september. 

Nu van uitstel komt geen afstel en voilà een nieuwe poort.   

Want, “de oude is versleten en iedereen mag het weten…” 



PROJECTWEEK “Veilig in het verkeer” : 

In de week van 21 oktober organiseren wij, i;s.m. de lokale  

politie, de projectweek “veilig in het verkeer”.   

Als school hechten wij heel veel belang aan de (verkeers) veilig-

heid van onze kinderen.  Daarom een projectweek waar we extra 

stilstaan bij veilig fietsen, veilige voetgangers, de dode hoek, beve-

len van de politieagent, veilig in de auto, taken van een politie-

agent, fietsvaardigheidsoefeningen, fietscontrole…. 

LEUKSTEUNTJE…. Doe mee en steun onze school. 

Iedere vereniging kan  extra financiële steun gebruiken, ook onze school.   

Begrijpelijk: leuke dingen kosten nu eenmaal geld!  Daarom biedt  MAKRO jullie de kans om  

onze school een leuk steuntje te bieden.. 

HOE?  Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet kan je 3% van  je aankoopbedrag steunen  aan 

onze school.  Dit bedrag komt als tegoed op onze MAKRO-kaart van school.  Voor meer info: 

https://www.leuksteuntje.be/sympathisanten  

Alvast hartelijk dank om aan ons te denken tijdens je MAKRO winkelmoment! 

https://www.leuksteuntje.be/sympathisanten


KALENDER 

30 sep.:       Vrije dag 

2 okt.:         Pedagogische werkdag  

8 okt.:          STARTvergadering OUDERRAAD 

26 okt.:        Halloweentocht Ieper 

28/10 - 01/11:  HERFSTvakantie 

Nieuw op de site 

Zeg heb je het al gehoord?  Weet je het al? 

Er staan nieuwe artikels  met leuke sfeerfoto’s op onze schoolwebsite! 

Ook curieus?  Neem vlug een kijkje op https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog  

SCHOOLREKENING 

Begin oktober ontvangt u  een eerste schoolrekening. 

Controleer je e-mail of je deze factuur goed ontvangen 
hebt! 

Bij  problemen; contacteer het schoolsecretariaat… 

057 42 33 51 of secretariaat@gvbboezinge.be . 

https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog


Hey, 

Heb je ook je handen meer dan vol met je huishouden, 

  je 'menage', je werk, je verenigingsleven,  

     met je bijberoep eventueel? 

 

Machtig, velen van ons ook! 

    En toch gaan we weer aan de slag met  de Ouderraad  

      om jullie stem te zijn op school,  

      om leuke initiatieven te organiseren zoals afscheid zesde lj,…  

      om onze kinderen een extraatje en nieuw materiaal aan  

           te bieden! 

naar de startvergadering!!! 

 

Wanneer: 8 oktober 2019 

Waar: Opvang GVB Boezinge 
Aanvang: 20u 
Aanwezig: jij?  
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