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Dag van de sportclub 
Heel wat leerlingen kwamen op 

woensdag 13 september in 

sportoutfit naar school om hun 

favoriete sportclub te promo-

ten.  We zijn trots op zoveel 

sportieve leerlingen! 

https://www.gvbboezinge.be/nl/

schoolblog/78-algemeen/1771-

dag-van-de-sportclub-2 

Ouderavond 28 september: 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief nodigen wij, de ouders, uit op onze infoavond. 

Op deze avond wensen we enkele vernieuwde werkingsprincipes te duiden, tijd te maken om de klas(sen) te 

bezoeken en een praatje te slaan met de leerkracht(en). 

PROGRAMMA: 

         Kleuters: 

19 uur welkom in de turnzaal 

19.30 uur bezoek aan de kleuterklas(sen) 

Voor de ouders die zowel een spruit in het kleuter en lager hebben, stellen we voor om maar één keer de ver-

welkoming mee te volgen. 

De OUDERRAAD voorziet op deze infoavond een drankje.  De gelegenheidsbar zal doorgaan in onze eetzaal. 

          Lager: 
19.45 uur welkom in de turnzaal 
20.15 uur bezoek aan de klas(sen) 

Wat staat er op het programma? 
 
28 sep.:  Ouderavond   
29 sep.:  Vrije dag 
4 okt.:     Pedagogische werkdag  
6 okt.:     Sportdag 
13 okt.:   Quiz  
5 nov.:    Sint-Maartensfeest in het dorp 
13 nov.:  Individuele - en klasfoto 
5 dec.:    OUDERFEEST 
7 dec.:    Grootouderfeest 

Opvang <->studie: 
In overleg met de ouderraad en de kinderverzorgsters van de buitenschoolse opvang kunnen 
ook dit schooljaar de kinderen van de lagere klassen (met voorkeur lj. 3 t.e.m. lj. 6) hun huis-
taak maken in de opvang.  
 De kinderen, van leerjaar 3 - 6, kunnen zelfstandig  en met de nodige verantwoordelijkheid 
hun huistaak maken aan de voorziene tafel terwijl de andere kinderen (kleuters en leerjaar 1 
en 2) in de zaal en/of buiten mogen spelen.  De kinderverzorgsters houden toezicht (geen 
huiswerkbegeleiding) bij zowel de kleinsten als de oudsten.   

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
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Halloweentocht te Ieper, 28 oktober: 

Samen met andere Ieperse ouderraden, organiseert onze eigen ouderraad op zaterdag 28 oktober voor de 

derde maal een Halloweentocht te Ieper. 

Voor wie?   Voor kinderen van 5 tot 12 jaar 
 
Waar en wanneer?  Start aan de Kazematten ( bij St Jacobskerk )  om    
                                     17.u. – 17.30u. – 18u – 18.30u – 19u. – 19.30u. – 20u.   

      
           Het aantal deelnemers per startuur is max 60. De tocht duurt ca 1.30u. 

 
Prijs : € 4 per persoon, maximum € 15 per gezin 
 
Inschrijven : vooraf inschrijven is noodzakelijk via halloweentochtieper@gmail.com met                 

          vermelding van je naam en de school. 
 

Wees snel ! Het aantal inschrijvingen is beperkt ! 

Gravin Draculia is ongelukkig. Wil je weten waarom ?   
Tijdens de tocht krijgen jullie de nodige tips om het mysterie op te lossen.  
Breng de sfeer erin door verkleed te komen.  
Draag stevige wandelschoenen, breng  je zaklamp en schrijfgerief mee. 

SPAR - actie: 

Doe jij af en toe boodschappen in buurtsupermarkt SPAR te Boezinge?  

Wilt u onze school een extra duwtje geven?  Drop dan uw jeton, die je ont-

vangt per aankoopschijf van €10, in de urne van de ouderraad aan de kas-

sa van de winkel.  De vereniging met de meeste jetons in de urne, ontvangt 

een mooie cadeaucheque van de SPAR.   

Deze actie loopt de hele maand oktober.   

Hartelijk dank om ons te steunen! 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
mailto:halloweentochtieper@gmail.com
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Afwezigheden, ziek zijn, medicatie nemen: 

 

Nu de herfst voor de deur staat, het weer wat killer 

en grauwer wordt, kan het wel eens zijn dat uw kind 

wat ziekjes wordt.  Hieronder geef ik jullie nog eens 

de afspraken, richtlijnen mee i.v.m. medicatie op 

school, afwezig zijn wegens ziekte.   

Deze informatie kunt u ook nalezen in het  

schoolreglement dat op onze schoolwebsite staat; https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-

documenten  

Medicatie op school: 

 Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wij aanvaarden enkel medicijnen met 

schoolattest ingevuld en ondertekend door de ouders of een attest van de dokter. De 

schoolattesten kun je downloaden van de website; https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-

documenten  

Afwezigheden wegens ziekte.  

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ou-

ders. Voor een voorbeeldbriefje zie; https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-documenten . 

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven wor-

den. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.  

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug moge-

lijk. Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een me-

disch attest nodig.  

 

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk bui-

ten de schooluren plaatsvinden. Dient dit toch te gebeuren tijdens de schooluren, dan vra-

gen we steeds een schriftelijk bewijs.  Het document om uw zoon/dochter vroegtijdig af te 

halen vindt u hier; https://www.gvbboezinge.be/nl/handige-documenten 

Wijn –en koekjesverkoop: 

Ook dit jaar organiseert de ouderraad een fijne wijn – en koekjesver-

koop.  Traditiegetrouw loopt deze actie na het herfstverlof.  Zodat u een 

lekker wijntje en knapperige koekjes hebt bij uw kerstmaal en/ of  

oudejaarsdiner. 

Binnenkort ontvangt u hierover meer info! 

Een warme oproep: 
De ouderraad, een dynamische groep ouders die een brug vormen met de werking van 
de school.  Er wordt veel creativiteit en energie gestopt in het organiseren van allerlei 
activiteiten. Deze hebben een zeer uiteenlopend karakter en variëren van educatief, 
pedagogisch tot gewoon een leuke tijd samen met gezin, familie of vrienden.  
Zin om je creativiteit en energie op een positieve manier te besteden ten voordele van 
de kinderen op onze basisschool? Wil je graag meehelpen aan één of andere activiteit?   

Laat het ons weten via mail danneelsmarieke@gmail.com ! Je kan ons ook vinden op Face-
book! 
Momenteel zoeken we creatievelingen en handige harry’s om de speelplaats te helpen 
opfrissen! 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
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