
Stippen? 

U heeft het waarschijnlijk ook al gemerkt dat 
er op verschillende plaatsen op onze school 4 
stippen hangen.  Ook wij nemen deel aan de 
actie “STIP IT”  Een actie dat iedereen op-
roept om 4 stippen op de hand te zetten als 
antipestvirus!  Hoe meer mensen ze op hun 
handen hebben, hoe sneller het virus zich ver-
spreidt.  Laat jij je ook besmetten door dit 
virus? 

Pedagogische werkdag 

Woensdag 12/02 was er een pedagogische werkdag.  Een 
dag waar de kinderen niet naar school gingen maar de 
leerkrachten wel! 
Deze lesdag voor de leerkrachten werd een heuse werk-
dag.  Een moment waar de juffen en meesters stilstaan 
bij de manier van lesgeven, begeleiden van uw kind op on-
ze school.  Een moment waar onze schoolwerking werd 
afgetoetst aan de richtlijnen en visie van het Katholieke 
Onderwijs Vlaanderen. 
Deze werkvoormiddag had als doel “nog meer te kunnen 
inspelen op de onderwijsnoden van elk kind!” 

Op woensdag 29 april werken we hieraan verder! 

Kalender 

7 & 8 maart ETENTJE OP SCHOOL 

14 maart     KINDERCARNAVALFUIF 

1 april           

06/04 - 11/04 Paasvakantie 

23 april       schoolreis KL2 

29 april       Pedagogische werkdag 

1 mei            GEEN school 

8 mei           sportdag 

21/05 - 22/05 OLH Hemelvaart 

25 mei          schoolreis Lj 1/2/3 

4 juni            schoolreis Lj 4/5/6 

16 juni          schoolreis Kl3 

20 juni          Inschrijfmoment voor alle  
                      nieuwe kinderen! 

23 juni          schoolreis Kl1 & peuter 

25 juni          rapporten 

29 juni          receptie einde schooljaar 
                     afscheidsreceptie Lj 6 

 



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 

Leerlingenraad 

Op vrijdag 21 februari wordt er door de leerlingenraad een carnavalsnamiddag georganiseerd.  
Het programma ziet er als volgt uit: 

13.15: carnavalsstoet  

14.00: fotozoektocht  

De kinderen van het zesde leerjaar hebben een fotozoektocht in de buurt van de school gemaakt. 

De kinderen van het lager worden in groepjes verdeeld ( gemengd van 1 tot 6) om de fotozoektocht op te 
lossen. 

Wij zoeken volwassenen om groepjes te begeleiden tijdens de fotozoektocht.  

We zouden deze leuke activiteit graag laten doorgaan. 

 
De leerlingenraad en de leerkrachten  

Zwemmen: 
 

 

Leerjaar 3 & 4 gaan nog zwemmen tot en 

met dinsdag 17 maart. 

Vanaf dinsdag 24 maart tot en met 30 juni 

is het de beurt aan leerjaar 1 & 2. 



Familienieuws: 

                           Wij bieden ons Christelijk medeleven aan… 

Luc Vantieghem 
11/01/1964  + 23/11/2019 
broer van Christine Vantieghem (opvang) 
schoonbroer van Ingrid Florissoone (kinderverzorgster) 

Margriet Lauwers 
29/06/1935  +10/02/2020 
tante van Corinne Vervenne (juf L6) 

Robert Verdonck 
29/06/1930  +04/02/2020 
schoonvader van Lieve Verdonck (juf L1) 

Marleen Zwaenepoel 
12/01/1955  +09/02/2020 
schoonmoeder van Daphné Depoorter (juf L4) 

Nieuwe leerlingen op school 

 Op maandag 3 februari mochten we volgende nieuwe 
vriendjes verwelkomen in de peuterklas: 

Esmée Vandamme 
Isaac Cools 

KINDERCARNAVALFUIF: 

Zaterdag 14 maart vanaf 16u met aansluitend Vaud Kavé voor de ouders!  
Studio Black Star, Dj Sam Spriet, is onze ambiancemaker van dienst voor klein en groot!! 
Be there! 
Inschrijven is overschrijven op reknr. BE51 7383 0224 6362 met vermelding van je naam, 
aantal volw. en aantal kids.  







Vof Kantoor Pattyn  

Diksmuidseweg 522  

8904 Boezinge  


