
Beste ouder(s), 
 
Volgende week krijgen alle klassen (kleuter en lager) ‘voltijds’ les.  We proberen het gekende 
schoolritme van voor corona terug op te pikken.  Echter wel rekening houdend met de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen voor het onderwijs.  In de vorige(wekelijkse) nieuwsbrieven informeerden we 
jullie over onze aanpak en organisatie.  Deze blijven ook volgende week van kracht. 
 
In deze nieuwsbrief vind je informatie over: 
 

1. Buitenschoolse opvang 
2. Brengen en halen van de kinderen 
3. Middagpauze op school 
4. Vernieuwde verkeerssituatie Boezingestraat 

 
1.  BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 
Om praktische – en organisatorische redenen vragen we jullie om vooraf in te schrijven voor de 
buitenschoolse opvang.  Zo kunnen wij vooraf regelingen treffen voor een veilige en doenbare opvang! 
 

HOE?? 
✓ Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be.   
✓ Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de buitenschoolse opvang.  
✓ Noteer het uur van aankomst en vertrek.  

 
 

Let op! Inschrijven kan enkel tot zaterdagavond! 
 
 

2.  BRENGEN en HALEN van de kinderen 
 

✓ Er zijn drie in – en uitgangen op school : 

• KLEUTER: 
       K1:  via poort Diksmuidseweg 
       K2 en K3: via poort Boezingestraat 
       Peuter: witte gangdeur Boezingestraat 

• ONDERBOUW (L1,2,3): ingang via poort Bloemendale 

• BOVENBOUW (L4,5,6): ingang via witte gangdeur straatzijde Boezingestraat 
✓ Behalve leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel betreedt niemand de school. Er zijn 

telefoonnummers voor wie de school alsnog wil betreden, aankloppen op het raam van het 
schoolsecretariaat is ook een mogelijkheid. 

 
3.  MIDDAGPAUZE op school 

 
✓ ALLE kinderen blijven over de middag op school. Breng je eigen boterhammen mee.  

Drankje op school is inbegrepen in de totale prijs van middagopvang, €1.65. 
✓ We picknicken in onze eigen ‘klasbubbel’.  En doen dit met ‘glijdende’ momenten. 
✓ We doen dit zoveel als mogelijk buiten (volgens de voorschriften).  Voorzie daarom de 

kinderen van passende kledij, dikke trui, … 
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4.  Vernieuwde VERKEERSSITUATIE  
 

We ontvingen een schrijven vanuit het stadsbestuur betreffende het geplande proefproject in de 
Schoolstraat en Boezingestraat .   
Langs de Boezingestraat wordt er een kus-en wegzone voorzien.  De Schoolstraat wordt 
éénrichtingsverkeer. 
 
Ouders kunnen gebruik maken van de recent aangelegde kus- en wegzone, langs de Boezingestraat. 
Indien deze volzet is kan men dan via de Schoolstraat het Katspel bereiken om daar te parkeren.   
 
Het proefproject werd gestart op 29 mei en duurt zes maanden.   De belijning van de parkeervakken 
in de Schoolstraat zal geoptimaliseerd worden na afloop en evaluatie van het proefproject. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Directie 
GVB BOEZINGE 
directie@gvbboezinge.be 


