
Verkeersveilige school: 
 

Na het herfstverlof gaat de fluo-actie verder op onze school.   

Wekelijks zal de MOS-groep controle houden.   

De fluo - actie loopt tot aan de krokusvakantie. 

Spaar jij een kaart vol en win je zo een leuke prijs? 

PROJECTweek “Verkeersweek” 

 

De voorbije week stond verkeersveiligheid centraal bij ons op school.  In samenwerking 

met de lokale politie  Arro Ieper organiseerden we tijdens de week verschillende info - en 

doe sessies.   

Op maandag werden de fietsen gecontroleerd door de wijkagent.   

Er was een enorme ‘opkomst’ van fietsen en slechts enkele fietsen die nog niet in orde wa-

ren.  PROFICIAT! 

Een enorme DANKJEWEL aan agenten Eline, Luc, Maarten, Sybille en Olivier  voor de vele 

oefen—en lesmomenten deze week.   

Wist je dat je wijkagente Eline ook op facebook te bereiken is?    

https://www.facebook.com/Wijkpolitie-Boezinge-Zuidschote-114096869996478/  

Schoolfotografie: 

Op maandag 25 november komt de schoolfotograaf langs op onze 

school.  Er wordt van ieder kind een individuele foto genomen.   

Broers en zussen gaan samen op de foto .  Het volledige pakket kan je 

thuis inkijken, zo kan je  

bepalen welke foto(‘s) je wenst aan te kopen. 

!! De klasfoto wordt op 4 juni genomen!! 

Groenten, fruit en melk op school: 

 

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief ontvangt onze school, 10 weken 

lang, GRATIS groenten, fruit en melk!   

-> Op donderdag GRATIS melk 

-> Op vrijdag GRATIS stuk fruit (of groente) 

Deze actie loopt nog tot aan de kerstvakantie! 

https://www.facebook.com/Wijkpolitie-Boezinge-Zuidschote-114096869996478/


Spaar jij mee? 

Volgende spaaracties blijven lopen: 

 SVS-stickers uit de KW-krant 

 Kiwi-stickers 

 Inzamelen van batterijen 

 Inzamelen van kleine elektrische toestellen 

Zwemmen: 
 

 

Leerjaar 5 & 6 gaan nog zwemmen tot en 

met dinsdag 26 november. 

Vanaf dinsdag 3 december tot en met 17 

maart is het de beurt aan leerjaar 3 & 4. 

Kalender 

28/10 - 01/11:  HERFSTvakantie 

20 nov.:        Pedagogische werkdag 

22 nov.:        “Den schoolQUIZ” 

3dec.:           Ouderfeest 

5 dec.:        Grootouderfeest 

19 dec.:        Rapporten 

23/12 - 03/01:   KERSTvakantie 

Sint-Maartensfeest Zuidschote: 

Vrijdag 8 november. 

18.30 uur:  De deuren gaan open. 

19.00 uur:  We onthalen Sint & Piet.   

19.45 uur:  Optreden van de kleuters van Zuidschote 

20.15 uur:  Woordje van Sint & Piet …. 

Sint-Maartensfeest BOEZINGE: 

Zondag 10 november. 

13.45 uur Vertrek stoet GEDIMAT bouwmaterialen 

14.15 uur Aankomst stoet  Te Vrielande 

                          SNOEPWORP 

14.25 uur Ontvangst Sint & Piet met SAMENZANG 

14.30 uur Optreden  MAGIC YVO 



Dinsdag 8 oktober kwam de ouderraad voor het eerst dit schooljaar samen.  Deze groep  

enthousiaste ouders, die zich met heel veel vuur en passie inzetten voor onze kinderen, be-

dachten volgende knallers van ideeën en activiteiten …. 

Wil jij ook deel uitmaken van deze groep creatievelingen?    ouderraadgvb@gmail.com 

Wijn –en koekjesverkoop: 

Ook dit jaar organiseert de ouderraad een fijne en lekkere wijn – en koekjesverkoop.   

U ontving eerder al een bestelformulier.  Zodat u een lekker wijntje en knapperige 

koekjes hebt bij uw kerstmaal en/ of oudejaarsdiner. 

Bestellen?  ouderraadgvb@gmail.com 

Marieke Danneels Elise Gheysens 4de lj 

An Desomer 
 

Andreas Liebert 6de lj 
Willem Liebert 3de lj 

Delphine Meerseman 
 

Cyriel Clabau 6de lj 

Griet Vanysacker 
 

MartheSchouteten 3de 
kl Zuidschote 
Febe  2de kl Zuidschote 

Annelies Vancaeyzeele 
Ravestraat 
Boezinge 

 Noor Steyaert 6de lj 
Yente 4de lj 

Nele Gruwier 
 

Emiel Bossée 3de lj 
Marie Bossée 

Lore Vanderjeugt 
 

Jitse Vercaigne 6de lj 
Renske 1ste lj 
Senne 3de kl 

Bert Vanpeteghem 
 

Esméé 2de kl 

Bjorn Baron 
 

Eléonore  1ste kl 

Hannelore Houwen 
 

Ruben Vermeulen 1ste kl 

Isabelle Goemaere 
 

Amelie Pecceu 1ste kl 

Victoire Havegheer 
 

Camille Dehem 2de lj 

Debbie Deconinck 
 

Gauthier Haerynck 4de lj 
Maurilio 1e lj 
Emilien peuter 

Annelyne Vervaecke 
 

Floor 1e kl Zuidschote 

Popelier Kimberly/
Degandt Wesley 
 

Ashley 1ste lj 
Aimy 1ste kl 

      € / stuk AANTAL TOTAAL 

KOEKJES                   

Apri'Co 
(poppies)         € 6,00         

Brownies (poppies)       € 6,50         

Truffels (De Groote)       € 8,00         

Carraques (Ledoux)       € 7,50         

WIJNEN                   

Belles du Sud (Frankrijk / 2016 / chardon-

nay / wit)   € 7,00         

Vincent Bouquet (Frankrijk / 2016 / merlot / rood) € 7,00         

Shortwood (Zuid-Afrika / 2017 / sauvignon blanc / 

wit) € 7,00         

Buitengewoon The Trilogy (Zuid-Afrika / 2015 / 

rood) € 7,00         



 

HALLOWEENTOCHT Palingbeek.. 

De 5e Halloweentocht wordt georganiseerd door de Gezinsbond Ieper, in samenwerking 
met de Cultuurraad, werkgroep O&G, en de oudercomités van groot Ieper.  

 

*)  Voor kinderen van 5 tot 12 jaar.  
*)  Start aan het Bezoekerscentrum om 17.00u, 17.30u, 18.00u, 18.30u, 19.00u, 19.30u.  
*)  Het aantal deelnemers per start uur is max. 70. Duur van de wandeling: ca. 1.45u.  
*)  Breng de sfeer erin door verkleed te komen.  
*)  Draag stevige wandelschoenen of laarzen en breng je zaklamp en schrijfgerief mee.  

Het parcours is weinig verlicht en bestaat uit onverharde en misschien drassige wegen. 
Het is daarom minder geschikt voor buggy's.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via halloweentochtieper@gmail.com. Via een automa-
tisch antwoord krijg je meer informatie en kan je een vertrekuur kiezen.  
Snel inschrijven, het aantal deelnemers is beperkt tot 70 deelnemers per vertrekuur.  



 Tafels klaarzetten 

 Koffie schenken 

 Taartjes snijden 

 … 

 Samen genieten van de mooie optredens 





Vof Kantoor Pattyn  

Diksmuidseweg 522  

8904 Boezinge  


