
Beste ouders, 
 
Het komende weekend, Onze -Lieve -Heer Hemelvaart, stond bij alle kinderen uit het eerste en zesde leerjaar 
met een rode stip aangeduid op hun kalender.  Een weekend waar ze heel verlangend naar uitkeken.  Het 
weekend waar ze hun Eerste Communie, Lentefeest of Heilig Vormsel zouden doen.  De mama’s en papa’s 
hadden een droomdag voorbereid.  Helaas, ook hier heeft corona stokken in de wielen gestoken.  We willen  

dit niet zomaar laten voorbijgaan en geven deze kinderen en hun ouders een   en van op veilige 
afstand! 
 

In deze nieuwsbrief vind je: 

• Lesschema voor leerjaar  1, 2 en 6 

• Richtlijnen i.v.m. noodopvang 
 

Lesschema leerjaar 1,2 en 6: 
De komende weken zullen we volgens onderstaand schema les voorzien voor de kinderen van leerjaar 1,2 en 
6. Tenzij er nieuwe richtlijnen van de veiligheidsraad, departement onderwijs komen. Ik wens jullie allen 

(mama, papa en kinderen) te danken voor het correct naleven van de veiligheidsvoorschriften!   
 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

8.30 uur – 11.40 

uur 

Leerjaar 1A & 

1B 

Leerjaar 6 

Leerjaar 2 A en 

2B 

Leerjaar 6 

Leerjaar 2 A en 

2B 

Leerjaar 1A & 

1B 

Leerjaar 6 

Leerjaar 1A & 

1B 

Leerjaar 6 

13.10 uur – 

15.55 uur 

Leerjaar 2 A en 

2B 

Leerjaar 1A & 

1B 

 

Woensdag 

eindigt les om 

11.15 

Leerjaar 2 A en 

2B 

 

 

• De aan-en afwezigheden verlopen zoals tijdens een normale schooldag.   Ziektebriefje of andere reden 
dient doorgegeven te worden. 

• Ook de registratie wie in de noodopvang blijft, dienen we door te geven aan het departement 
onderwijs. 
 

Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? 
• Enkel en alleen voor die kinderen (Boezinge & Zuidschote)  waar er thuis (of in de nieuwe bubbel van 4) 

geen opvang kan voorzien worden.  Voor die kinderen, ouders, die ‘nood’ hebben aan de noodopvang! 

• Dit inschrijven is noodzakelijk verplicht! 

• Schrijf enkel voor volgende week in.(= week van 25mei) 

• Schrijf in tegen ten laatste zaterdag avond. 

• Vermijd wissels, aanpassingen, … in deze inschrijving. 

• Wij volgen zo goed mogelijk de verplichte richtlijnen van de nationale veiligheidsraad op. Hier staat 
‘veiligheid’ boven alles.  (Boven het organiseren van de noodopvang, het heropstarten van de lessen.)  

   
• Hoe je kind inschrijven voor de noodopvang? 

o Stuur een e-mail naar info@gvbboezinge.be.   
o Noteer op welke dagen je wenst gebruik te maken van de noodopvang.  

o Noteer de tijdstippen… denk hierbij aan voor – en naschoolse opvang.  
 

Let op! Inschrijven kan enkel tot zaterdagavond! 
Zo kunnen wij de noodopvang veilig en zo goed mogelijk organiseren!! 

 

mailto:info@gvbboezinge.be


 
 
 

 
De attesten 2019 voor de belastingaangifte werden verdeeld in de reeds opgestarte klassen.    
Voor wie nog niet naar school mag komen, zal het attest eerstdaags per e-mail verstuurd 
worden. 

 

 
 
 
Zorg goed voor elkaar,  
 
vriendelijke groeten 
 
Directie 
GVB Boezinge 
057 42 33 51 
directie@gvbboezinge.be 


