
GEWONNEN... 

JOEHOE!! 

Onze school won maar liefst 18 steps dit dankzij onze jaarlijkse deelname aan de fluo - actie.    Deze steps ontvingen 
we eerder deze maand.  De kinderen van het zesde monteerden deze waardoor de kleuters en peuters nu heel wat 
“step” plezier kunnen beleven. 

Veilig in het verkeer 

Na de herfstvakantie start de fluo-actie  op onze school en dit tot aan de krokusvakantie. Wekelijks zal de MOS-

groep controle houden. Komen de kinderen met een fluohesje naar school dan krijgen ze een sticker voor op hun 

spaarkaart.    

De kinderen die een volle spaarkaart verzamelen, ontvangen een leuke verrassing. Daarnaast zal ook de klas 

met de hoogste score beloond worden.   Samen, veilig in het verkeer! 



GEZOCHT … VERKEERSOUDER  

Wil jij net zoals Mieke Maeyaert mama van Ferre en Lenne, af en toe ‘s morgens de kinderen en hun ouders veilig 
laten oversteken, spring dan zeker eens binnen bij ons schoolsecretariaat. 

Wie? 

Ouders, grootouders, tante, oom… kortom iedere volwassene .. 

Wat? 

‘s Morgens vanaf 8.30 uur (tot 8.45 uur) kinderen en ouders helpen bij 
het oversteken aan de schoolpoort. 

DANKJEWEL Mieke voor je hulp! 

KALENDER 

6 nov.:    14 uur, Sint –Maartensfeest Boezinge 

10 nov.:  18.30 uur Sint-Maartensfeest Zuidschote 

11 nov.:  Wapenstilstand 

23 nov.:  Pedagogische werkdag (GEEN school voor de kinderen) 

29 nov.:  OUDERfeest (voor alle  ouders van kleuters Boezinge) 

1 dec.:    GROOTOUDERfeest (voor alle grootouders van kleuters Boezinge) 

21 dec.: KERSTMARKT op school 

22 dec.: Rapporten 

HERDENKING WAPENSTILSTAND 

Op vrijdag 11 november om 10.45 uur nemen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan de herdenkingsplechtig-
heid voor de gesneuvelden uit de oorlog. Deze herdenking vindt plaats aan de gedenkzuil voor  
militaire en burgerlijke slachtoffers.  

OUDER - en GROOTOUDERFEEST 

Traditiegetrouw organiseren de kleuters van Boezinge een heus optreden voor de oma’s en opa’s. Dit jaar nodigen 
we niet alleen de grootouders uit op donderdagnamiddag 1 december. Ook de mama’ s en papa’s worden uitge-
nodigd op dinsdagnamiddag 29 november.  We verwennen de grootouders met een top optreden, geurige koffie 
en lekkere taarten. Voor dit laatste doen wij (ook traditie getrouw) een beroep op de mama’s en papa’s voor het 
bakken van lekkere taarten. Meer info volgt na het herfstverlof!  



Ook dit schooljaar zetten wij verder in op gezonde tussendoortjes.  Door deelname aan het project “Oog voor lek-
kers” krijgen de kinderen op vrijdag een gratis stuk fruit en/of groente.  Op donderdag kunnen de kinderen gratis 
melk drinken.  Zo willen we de kinderen helpen om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te  
maken. De producten zijn te consumeren op school. 
 

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! 

Groenten,  

fruit  

     melk  

           op school! 

 

http://www.oogvoorlekkers.be
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