
Beste ouder(s), 

 

In deze nieuwsbrief: 

1. Buitenschoolse opvang 

2. oudercontact 

3. Afscheidsreceptie zesde leerjaar 

4. Laatste lesdag 

5. Huisbezoek 

6. Opstart volgend schooljaar 

 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 
Om praktische – en organisatorische redenen vragen we jullie om vooraf in te schrijven voor de 
buitenschoolse opvang, dit voor de resterende schooldagen.  Dus inschrijven voor de schooldagen vanaf 
22 juni tot en met 30 juni! 

HOE?? 
✓ Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be.   
✓ Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de buitenschoolse opvang.  
✓ Noteer het uur van aankomst en vertrek.  

 
 

Let op! Inschrijven kan enkel tot zaterdagavond! 
 
OUDERCONTACT 

Op advies van het departement Onderwijs  organiseren wij geen ‘proefweek’ bij het einde van dit 

schooljaar. 

Het organiseren van live oudercontacten wordt ons op dit ogenblik, volgens de huidige 

veiligheidsmaatregelen, afgeraden.  We zullen jullie, ouders, dan ook niet uitnodigen voor een 

oudercontact.  We wensen jullie en de kinderen wel te informeren over hun eigen ontwikkelingen.  

Daarom herwerken, “reduceren” we onze zomerevaluatie.  Bij vragen, onduidelijkheden, … neem je 

best contact op met de klasleerkracht.   

 

AFSCHEID ZESDE LEERJAAR 
De afscheidsreceptie van het zesde leerjaar  is een ijkpunt in het leven van onze leerlingen en een 

moment waar elke leerling naar uitkijkt. Ook daar botsen we jammer genoeg op de grenzen van de 

coronarichtlijnen, zoals die momenteel gelden.  Daarom zullen wij geen afscheidsreceptie 

organiseren.  Natuurlijk zullen we de leerlingen van het zesde leerjaar een waardig alternatief 

aanbieden.  Samen met de ouderraad kijken we uit voor een nieuwe datum ergens begin volgend 

schooljaar.  We informeren jullie hier later over. 

 

LAATSTE LESDAG 
Dinsdag 30 juni is het de laatste lesdag van een toch weel heel apart schooljaar.  De lesactiviteiten, 

voor de kinderen, eindigen op deze dag om 11.40 uur.  In de namiddag is er intern overleg, bereiden 

juf en meester het volgende schooljaar voor.  Wij voorzien nog, zoals eerder dit schooljaar al 

aangekondigd, in buitenschoolse opvang tot en met 14.30 uur. 
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HUISBEZOEK 
Ook het bezoek van juf of meester in de zomervakantie kan, gezien de huidige ‘corona’ richtlijnen, 

deze zomervakantie niet doorgaan.  Graag nodigen we jullie begin volgend schooljaar uit op een 

informatiemoment.  U ontvangt hier later meer over. 

 

OPSTART VOLGEND SCHOOLJAAR 
Hier en daar wordt er druk gespeculeerd over de opstart van het nieuwe schooljaar.  Zullen we op 

een ‘normale’ manier kunnen opstarten?  Tot op heden hebben wij nog geen officiële communicatie 

ontvangen die aangeeft dat we toch niet normaal zullen kunnen starten in september.  We volgen dit 

op en houden jullie via e-mail verder op de hoogte.  Neem dus ook tijdens de vakantie af en toe eens 

een kijkje in jullie e-mailbox of onze schoolwebsite. 

 

Indien er iets onduidelijk is, je nog bepaalde informatie mist, dan mag je steeds de klasleerkracht of 

de directie contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie  

GVB BOEZINGE 

directie@gvbboezinge.be 

 


