Ik ben, ik ben een ….. bloemetje, plantje, zaadje, ….
Al één van bovenstaande picto’s gezien op een werkje of in de agenda van uw kind?
Als school wensen we jullie dochter/ zoon te begeleiden in hun groeien en bloeien. We zetten in op positieve groei van uw kind; ‘ik kan het NOG niet’ .
De symbolen hebben een positieve invalshoek maar zijn tegelijk een realistische weergave van het groeiend leren van je zoon/dochter. Zoals baby’s niet allemaal tegelijk leren stappen maar het uiteindelijk wel
allemaal kunnen …zo zien wij ook het leerproces op school.
Werkjes die niet goed lukken, zien we niet als een slecht resultaat. We zien het werkje als een kennis en/
of vaardigheid die NOG niet verworven is. Door bovenstaande picto’ s te gebruiken willen we de kinderen blijven motiveren om iedere dag opnieuw het beste van zichzelf te geven!
Bijsturing schooluren vanaf september 2021
Vanaf volgend schooljaar beginnen de lessen op onze school Boezinge – Zuidschote om 8.45 uur. Dit samenspraak met de scholen uit de scholengemeenschap.
Een lesdag begint, vanaf september 2021, om 8.45 uur (schoolpoort open om 8.30uur) tot 11.55 uur en
van 13.10 (schoolpoort open om 12.55 uur) uur tot 15.55 uur.
Op woensdag eindigen de lessen om 11.30 uur en op vrijdag om 15 uur.

Dit, omdat we te veel, te vaak moeten vaststellen dat de middagpauze, die 90 minuten duurt, veel te lang
is. De kinderen hebben alles bij elkaar een goeie 30 minuten (maximum) nodig om hun middaglunch te
consumeren. Zowel kleuters als lagere school kinderen hebben dan ruim een uur om buiten te vertoeven.
Tijdens de periodes van minder goed weer, regenweer of winterweer is dit echt wel heel lang. Door deze
bijsturing verkorten we de middagpauze, wat heel wat meer comfort zal bieden voor groot en klein over
de middag.

SCHOOLFEEST
Het geplande schoolfeest van zondag 30 mei gaat niet door. We vinden het jammer dat we de mama’s,
papa’s, oma’s, opa ‘s … niet kunnen uitnodigen op onze school. We hadden jullie graag laten zien hoe
jullie kleine spruit, toffe meid, flinke kerel aan het schitteren was.
Covid-19 laat ons ‘het feesten’ niet toe alhoewel… Een schoolfeest waar we ouders en grootouders uitnodigen behoort nu niet tot de mogelijkheden maar een feest op school wel. Daarom plannen de juffen
en meesters op vrijdag 25 juni een heus feest op school voor alle kinderen van onze school. Een dag vol
van … dit gaan we nu nog niet verklappen!

De PET op—PETNETDAG
De leden van het M-team roepen alle kinderen en leerkrachten op om op vrijdag 21 mei met een pet naar school
te komen. Waarom?
Op vrijdag 21 mei wordt Ketnet Petnet. Ketnet roept alle
kinderen op om met een pet naar school te gaan. Een teken van solidariteit en hart onder de riem voor kinderen
met kanker.
•

Vrijdag 21 mei

•

Een eigen gekke, toffe pet

•

Zet die op om naar school te gaan

•

Het aankopen van een ketnet petpakket is niet nodig

DOE JIJ OOK MEE?? Allen de PET op!!

Oudercontact (lager) einde schooljaar:
De nu nog geldende Covid-19 richtlijnen in het onderwijs laten een fysiek contact , een bezoek aan de school niet
toe. We zullen jullie, ouders, dan ook niet uitnodigen voor een fysiek oudercontact.
Mochten de richtlijnen zo blijven voorzien wij, net zoals in decemeber, digitale oudercontacten.
De klasleerkracht stuurt je hiervoor nog een uitnodiging (via smartschool).
Op deze wijze wensen we jullie en de kinderen te informeren over hun ontwikkelingen, bevindingen en resultaten
bij de ZOMERevaluatie

VACATURE POETSHULP

Vrije Basisschool Boezinge -Zuidschote

Hou je van netheid en orde? Poets je graag en goed?
Zoek je een job in je eigen regio?
Kom dan je diensten verlenen aan onze school!

Functieomschrijving
•

Je staat in voor de schoonmaak van klassen, eetzaal, toiletten, …

•

Je werkt volgens een planning.

•

Je werkt samen met de collega’s van ons onderhoudsteam.

Jouw Profiel
•

Je hebt zin voor orde en netheid.

•

Je poetst graag en nauwkeurig.

•

Je bent discreet, nauwgezet en je hebt een verzorgd voorkomen.

•

Je bent flexibel en bereid te werken in een wisselend uurrooster.

Wij bieden jou
•

Een job die perfect te combineren is met jouw gezin.

•

Je werkt in de gezellige sfeer van een basisschool.

•

Je komt terecht in een klein maar hecht onderhoudsteam.

•

We bieden je een job aan van 5 uur/week (of 10 uur/week) met kans tot uitbreiding.

•

Goede en correcte loon- en arbeidsvoorwaarden.

•

Correcte administratie en uitbetalingen.

•

Eindejaarspremie, vakantiegeld, verplaatsingsvergoeding.

Interesse in deze job?

Solliciteer door je CV en kandidatuur te sturen naar directie@gvbboezinge.be

Juf Katrien is met pensioen
Op donderdag 30 april deed juf Katrien, na een carrière van zo’n 40 jaar, de schoolpoort definitief achter
zich dicht. Juf Katrien gaf 28 jaar les in Zuidschote aan het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Daarna was ze
12 jaar zorgleerkracht te Boezinge. Ondanks Covid-19 hielden we een klein, veilig en gezellig afscheidsfeestje voor juf Katrien.
Juf Katrien trakteerde ieder van ons met een lekker ijsje waarna we haar ,elk in onze eigen bubbel, uitzwaaiden.

Kalender
21 mei: Allemaal een PET op!
24 mei: Pinkstermaandag
7 juni: Klasfoto’s

25 juni: Feest op school!
28( / 29) juni: Digitale oudercontacten (lager)
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