
 

 

Beste, 
 
Bij het einde van het eerste trimester kijken we “moe maar voldaan” terug op een 
geslaagde periode.  Er viel weer heel wat te beleven bij ons op school.   
Om jullie geheugen wat te helpen, om jullie te laten genieten van  alles wat hier op 
school is gebeurd, verwijs ik jullie graag naar onze schoolwebsite; 
www.gvbboezinge.be . 
 
Veel kijk - en leesplezier! 
 
Directie 



 

 

Personeelswissel: 
Na de Kerstvakantie is juf Katrien terug in het eerste leerjaar.  
Meester Tim, die juf Katrien verving tijdens  haar afwezigheid, 
wordt na de Kerstvakantie verder te werk gesteld binnen onze  
scholengemeenschap. 

Grootoudersfeest: 
De leerkrachten en kleuters bereidden weer een heuse show voor.  Ze brachten optredens op de muziek 
van de jaren ‘60, ‘70,’80 en ‘90. 

Vele mama’s en papa’s bakten overheerlijke taarten.  De ouders van de ouderraad waren de serveerders 
van dienst.   

Dit alles zorgde voor een onvergetelijke en gezellige namiddag voor alle oma’s en opa’s. 

Wilt u even meegenieten van deze leuke namiddag neem dan vlug een kijkje op; 

https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/78-algemeen/2069-grootoudersfeest-2 

SAMEN STILSTAAN BIJ ADVENT: 
 
De voorbije weken namen wij even de tijd om te wachten, te dromen,  
te verwachten en voor te bereiden op de komst van Jezus.  

Vier weken lang steken we een kaarsje aan op onze advenkrans; 

Week 1 = VREDE 

Week 2 = VERTROUWEN 

Week 3 = LIEFDE 

Week 4 =  VERLANGEN 

https://www.gvbboezinge.be/nl/schoolblog/78-algemeen/2066-advent 



 

 

Wat na de basisschool? 
 
Ook dit jaar nodigden we onze zesde klassers van vorig schooljaar uit.  Het was een blij en fijn weerzien! 
 
Een moment waar onze “oud-leerlingen” hun ervaringen van hun overstap naar het secundair onderwijs  
deelden met de kinderen die nu in ons zesde leerjaar zitten. 
 
Op, 15/01/2019 , is er een  infosessie voor de ouders door CLB en onderwijsbeurs door  
Sint-Maartensscholen Ieper voorzien.  Locatie : het Perron Ieper 



 

 

Wijn—en koekjesver-
koop: 
HARTELIJK dank voor 
jullie bestellingen!  Onze 
jaarlijkse koekjes-en 
wijnverkoop was weer een 
denderend succes!   
Dankzij jullie kan de  
ouderraad nieuwe spel–  
en leermaterialen  
aankopen voor in de  
klassen. 

Een ferme merci! 

Werken in zicht: 

 
 Binnenkort voorzien we de schoolgebouwen van Zuidschote van nieuwe verwarming.  We 
schakelen over naar aardgas en er wordt een nieuwe centrale verwarming geïnstalleerd. 

Digitalisering 

 
 Drie kleuterklassen 
werden al voorzien 
van een groot 
scherm (smart –TV) 
en laptop.   

We voorzien binnen-
kort nog twee scher-
men en laptops voor 
de  
resterende kleuter-
klassen. 



 

 

Elektriciteit – verwarming – sanitair –  
badkamer- en keukeninrichting 

Boezingsestraat 128   –   8906 Elverdinge 
Tel: 057/42 30 85 

BOEZINGE 


