
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

vaste 

fruitdag 

  

20 weken 

Slurp-dag 

Gratis melk 

  

  

20 weken 

Slice–dag  

Gratis stuk fruit 

of groente 

Ook dit schooljaar werd onze school geselecteerd voor het  Oog voor Lekkers-project.  

Reeds jaren zetten we in op gezonde tussendoortjes en een vaste fruitdag.  Via dit project willen we leer-

lingen helpen om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te maken.  

20 weken lang krijgt uw kind op vrijdag een stuk fruit/groente en op donderdag, kan het melk proeven. 

De producten zijn te consumeren op school. 

Dit project is volledig GRATIS!  

Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te proeven van fruit, groenten 

en melk. Geef ook op de andere dagen fruit, groenten mee naar school.  

 

Op www.oogvoorlekkers.be kunt u veel tips vinden! 

fruit  

     melk  

           op school! 

Groenten,  

In deze nieuwsbrief: 

• Project ‘OOG VOOR LEKKERS’ 

• Oudercontact KERSTevaluatie 

• Wijn - en koekjesverkoop ouderraad 

• Veilig in het verkeer 

• Flyer Brugfiguur Stad Ieper 

• Onze schoolpartners 

http://www.oogvoorlekkers.be


Oudercontact: 

Het organiseren van live oudercontacten wordt ons op dit ogenblik, volgens de huidige veiligheidsmaatregelen, afgeraden.  

We zullen jullie, ouders, dan ook niet uitnodigen voor een fysiek oudercontact.   

Wel voorzien wij digitale oudercontacten op woensdag 16 december en donderdag 17 december.  De klasleerkracht stuurt 

je hiervoor nog een uitnodiging (via smartschool en e-mail). 

Op deze wijze wensen we jullie en de kinderen te informeren over hun ontwikkelingen, bevindingen en resultaten bij de   

KERSTevaluatie.   

 

HOE? 

• Binnenkort ontvang je van de klasleerkracht  een bericht op smartschool (en een e-mail) met info. 

• Je duidt het  (de) tijdstip(pen) aan die jouw voorkeur genieten. 

• De klasleerkracht maakt de planning op. 

• Via smartschool krijg je een uitnodiging voor het oudercontact. 

• Het afgesproken moment van het oudercontact klik je, op het eerder ontvangenbericht, op ‘sessie volgen’. 

• Toestemming geven om micro in te schakelen en te gebruiken. 

• Toestemming geven om camera in te schakelen en te gebruiken 

• Het oudercontact kan van start gaan. 

• EINDE oudercontact —> klik op ‘sessie verlaten’ 

Wijn - en koekjesverkoop: 

Ook dit schooljaar  organiseert de  ouderraad hun fameuze wijn - en koekjesver-

koop. 

Een fijne actie die zorgt voor de nodige gezelligheid in vele ‘Boezingse gezinnen’ , 

ook in deze—en misschien zelfs nu net dat ietsje meer– niet zo eenvoudige tijden.   



Zichtbaar in het verkeer: 

We herhalen nog eens de oproep uit vorige nieuwsbrief om  steeds  een fluo-

hesje aan te doen bij het naar school komen of naar huis gaan van school.  

Wie met de fiets naar school komt, zorgt voor een goed werkende fietsverlich-

ting. 

Meer info hierover vind je op de website van de lokale politie;  

https://www.arroieper.be/nl/pagina/5-736/campagne-verplicht-verlicht.html  

De komende maanden; december - januari en februari;  belonen 

we de klas(sen) met het hoogste percentage kinderen die in fluo-

hesje naar school zijn gekomen. 

Misschien wint jouw klas wel een extra speeltijd of …. 

Meer info: 

 

Anne Vanhove 

0471 617 955 

anne.vanhove@ieper.be 
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