
 

Beste ouder(s), 
 
Volgende week start het nieuwe schooljaar.  We proberen het gekende schoolritme van voor COVID19 terug op te pikken.  Echter wel rekening houdend met 
de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen voor het onderwijs.  Eenmaal de kinderen op school aanwezig zijn zullen zij een praktisch ‘normaal’ schoolritme 
ervaren.  Voor ons volwassenen zijn er echter toch nog enkele maatregelen te volgen. 
Hieronder een overzicht: 
 
 
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 
  BUITENSCHOOLSE OPVANG: ingang via poort Diksmuidseweg 
 
• De schoolpoort gaat ’s morgens om 8.25 uur open voor alle kinderen. 
 
• Volgens de Covid 19 richtlijnen, hanteren wij deze manier van brengen en halen. Dit om het ‘samenscholen’ aan de schoolpoort zo veel als mogelijk 

te vermijden. 
• Behalve leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel betreedt niemand de school, de gebouwen. Er zijn telefoonnummers voor wie de 

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

•  
 

 



• We wassen zeer veel onze handen: bij de aankomst en het verlaten van de school, voor en na de speeltijden (bij het toiletbezoek) en voor en na het 

eten met water en zeep, handgel,…. 

• Oppervlakken die door meerdere mensen worden gebruikt worden regelmatig gereinigd 

• We ventileren de vaste klasruimtes.  D.w.z. ramen en deuren open.  Voorzie een extra dikke trui voor de kinderen! 

• Breng ook een vod, doek mee van thuis.  Dit om (eventueel) materiaal, bank te reinigen… 

• Wie thuis een lege spuitfles heeft     en deze kan missen.. Geef ze mee met zoon of dochter, je zou er ons een groot plezier meedoen!  Na het 
reinigen (ontsmetten) van de fles kunnen we deze dan in gebruik nemen. 

 
MIDDAGPAUZE 
• De kinderen kunnen ’s middags op school blijven om te eten.  Je kan kiezen uit; boterhammen met of zonder soep of warme maaltijd. 

RIJEN 
• ’ s Middags en om 16 uur zullen wij, gezien de huidige maatregelen, terug een rij van school naar ‘huis’ organiseren. 
 
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.   
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Directie 
GVB BOEZINGE 
directie@gvbboezinge.be 

 





Vof Kantoor Pattyn  

Diksmuidseweg 522  

8904 Boezinge  


