
 

 

Beste, 
 
Beetje bij beetje loopt het schooljaar naar zijn einde.  Er resten ons nog een 25-tal school-
dagen en dan is het vakantietijd.  Vakantie is het nu nog niet!  Zoals u kunt lezen in deze 
nieuwsbrief staat er nog heel wat te gebeuren de komende tijd op onze school.   
Op onze schoolwebsite kunt u even gluren naar allerlei activiteiten van de voorbije tijd. 
Veel kijk - en leesplezier! 
 
Directie  

PROFICIAT: 

Donderdag 25 mei is voor de kinderen van het eerste leerjaar een heel speciale dag!  De 

dag waarop ze hun Eerste Communie of Lentefeest vieren.   

In hetzelfde verlengde weekend zetten de leerlingen van het zesde ook een grote stap in 

hun nog jonge leven, gevormd worden! 

Aan iedereen een dikke proficiat! 

 

Filmsterren op onze school: 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de kleuters van Zuidschote en Boezinge en het 

tweede leerjaar van onze school deelnamen, samen met 1300 andere kinderen uit Ieper 

aan een virtuele, historische stoet... Ook benieuwd naar de glansrollen van onze kinderen 

in deze heuse (lokale) blockbuster????  Neem vlug een kijkje op de website van  

Ypermuseum, www.ypermuseum.be. 

Ook op onze schoolwebsite staat er heel wat beeldmateriaal van “the making of”… 

http://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/82-kleuter-zuidschote/1658-filmopname-voor-y-

parade 

http://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/73-tweede-leerjaar/1696-y-parada 
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LOLympische week, een terugblik: 
Op voorstel van de leerlingen –en ouderraad organiseerden we in de week van 24 april de LOLympische 

spelen!  Een leuke variant van de Olympische spelen. Straffer nog, Olympische spelen met “een hoek” af.  

Een week met allerlei “sportieve” opdrachten waar de Olympische gedachte centraal staat “DEELNEMEN 

IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!”.   

Enkele sfeerbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals je ziet op de beelden hierboven werd het een “lollige “ sportweek voor alle kinderen van onze school! 

Wenst u nog meer foto’s te bekijken van deze topweek?  Surf naar www.gvbboezinge.be en klik op de  

verschillende klasblogs voor meer foto’s! 

Schoolreis: 
Nog even de data van de schoolreizen meegeven... 
 
Kleuter 1 & peuter:  

 27/06 indoor - en outdoorspeeltuin  “Jungle” te Zwevezele 
 
Kleuter 2 & kleuter Zuidschote:  

 29/06 naar het familiepark“Harry Malter” te Heusden 
 
Kleuter 3:  

 23/05 naar het “Boudewijnseapark” te Brugge 
 
Lj. 1/2/3:  

 29/05  naar “Plopsaland De Panne” 
 
Lj 4/5/6:  

 18/05 naar “Bellewaerde” te Ieper 
 
De kostprijs voor deze uitstappen wordt opgenomen in de maximumfactuur. 
   
Enkele dagen voor de schoolreis krijgen de kinderen nog een briefje mee 
met praktische afspraken en tips. 
 
Hou het veilig, rustig en veel plezier! 
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KALENDER derde trimester: 
 

23/05:  Schoolreis kleuter 3 

25/05:  Eerste Communie 

26/05:  Geen school 

27/05:  Vormsel 

29/05:  schoolreis lj 1,2,3 

5/06:    Pinkstermaandag (geen school) 

11/06:  Kleurrijk schoolfeest 

15/06:  Klasfotografie 

16/06:  Kleuter Brielen - Brandhoek - Zuidschote  

            ontmoeten elkaar  

17/07:  Inschrijfnamiddag te Boezinge 

27/06:  Rapporten 

            Schoolreis kleuter 1 en peuter 

29/06:  Schoolreis kleuter 2 en kleuter Zuidschote 

            Receptie einde schooljaar, afscheid lj. 6 

30/06:  Geen school voor de kinderen  

             in de namiddag 

Help, help, help…. Hulp gevraagd! 

Om ons schoolfeest, op zondag 11 juni, in goede banen te 

laten verlopen zijn wij op zoek naar extra  “helpende handen”. 

Draag jij graag je steentje bij aan deze kleurrijke dag?  

Wilt u ons een uurtjes helpen?  Stuur een e-mail naar  

secretariaat@gvbboezinge.be.  Natuurlijk bent u tijdens het 

optreden van uw spruit vrij van dienst, zodat ook u kan genie-

ten van hun fijne voorstelling.  Hartelijk dank voor uw hulp! 

LAATSTE Schooldag, 30 juni 

De lessen voor de  kinderen eindigen op  

vrijdag 30 juni om 11.40 uur. 

 Kinderen kunnen in de buitenschoolse  

opvang blijven tot 14.30 uur. 
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