Beste ouders,
Na een tussentijdse evaluatie van de huidige wijze waarop jullie uw kind kunnen brengen en halen naar de school, maatregelen die sedert juni werden toegepast, wensen wij als school jullie op de hoogte te brengen van onderstaande bijsturingen. Deze gelden vanaf morgen 4 september! Bij (eventuele) strengere
richtlijnen zullen deze opnieuw moeten worden bijgesteld.

BRENGEN:
• Alle lagere schoolkinderen en kleuters van kleuter 2 & 3 komen langs de poort in de Boezingestraat de school binnen
• De kleuters van kleuter 1 en peuters komen de school binnen via de gang van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’
• De schoolpoort langs de Boezingestraat en de witte gangdeur van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ opent om 8.15 uur voor de kinderen.
• Ouders betreden de school niet bij het brengen van de kinderen
• Ouders dragen een mondmasker bij het brengen van hun kind
• Ouders die hun kind(eren) laattijdig brengen melden zich aan bij het schoolsecretariaat
HALEN:
• Alle lagere schoolkinderen en kleuters van kleuter 2 & 3 worden langs de poort in de Boezingestraat afgehaald
• De kleuters van kleuter 1 en peuters worden via de gang van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ afgehaald
• De schoolpoort langs de Boezingestraat en de witte gangdeur van ‘leerjaar 4 & De Vlinderklas’ is open tot en met 16.10 uur,
woensdag tot 11.30 uur en vrijdag tot 15.15 uur
• Ouders betreden de school niet bij het afhalen van de kinderen
• Ouders dragen een mondmasker bij het afhalen van hun kind
• Kinderen die niet voor het sluiten van de poort, gangdeur, worden afgehaald, worden naar de buitenschoolse opvang gebracht.

BUITENSCHOOLSE OPVANG:
• Ingang via poort Diksmuidseweg
• Ouders zetten kinderen af aan de deur van de opvang.
• Ouders betreden de gebouwen niet
• Ouders dragen ook hier een mondmasker
• Wanneer kinderen zelfstandig uit de buitenschoolse opvang mogen vertrekken vragen we een schriftelijke bevestiging
door de ouders met dag, uur en handtekening.
• Inschrijven voor de opvang hoeft (nu nog) niet

SCHOOLWEBSITE:
Op onze schoolwebsite vind je heel wat praktische en nuttige info… Graag vestigen we, bij het begin
van dit nieuwe schooljaar, de aandacht op enkele onderwerpen…
•
•
•
•
•

Schoolreglement
Attest toedienen medicatie
Afwezigheidsbriefje
Schooluren—Kalender
……….
Al deze informatie vind je terug op onze schoolwebsite, www.gvbboezinge.be onder de tab ‘praktisch’

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De voorbije zomervakantie konden de leerkrachten, door Covid19, geen huisbezoek brengen.
Tijdens zo’n huisbezoek wordt er kennisgemaakt met elkaar , wordt er gepraat over de klaswerking en worden jullie
persoonlijke gegevens (telefoonnummer, e-mail, GSM-nummer, huisadres,…) gecontroleerd.
Mocht er tijdens de voorbije maanden een aanpassing, een verandering zijn gebeurd in één van jullie persoonlijke
gegevens, wil dan een e-mail sturen naar secretariaat@gvbboezinge.be.
Dankjewel!

Sportacademie 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar

Start zwemlessen zwembad Ieper
Vanaf zaterdag 12 september kun je je inschrijven voor de
zwemlessen.
Alle info vind je terug op www.ieper.be/zwemlessen.
We bieden zwemlessen aan voor verschillende leeftijds - en
niveaugroepen.
Dit voor kinderen vanaf 4 jaar. De zwemlessen starten in de
week van 21 september.

Op donderdag 3 september gaan de deuren
van de Sportacademie weer open.
Kleuters (geboren 2015) en kindjes 1ste en
2de leerjaar kunnen tijdens de lessen kennismaken met een waaier aan sporttakken
waarbij verschillende bewegingsvaardigheden aan bod komen. Het leuke aan de
Sportacademie is dat er elke week iets anders op het programma staat. Kiezen voor
één sporttak hoeft dus niet. De Sportacademie is de ideale stap op weg naar de aansluiting bij een sportclub.
De lessen vinden plaats telkens op dinsdag
en donderdag van 17.00 tot 18.00 uur in
het Stedelijk Sportcentrum te Ieper.
Inschrijven kan online via www.ieper.be/
sportanimatie
Alle verdere info in de folder

SPORTfun voor jongeren van 5 tot 18 jaar

Heb je zin om tijdens het nieuwe schooljaar lekker veel te sporten maar is
een keuze maken moeilijk voor jou. SPORTfun bied je de kans om vanaf 1
september ‘gratis’ bij een sportclub kennis te maken met verschillende
sporttakken zonder dat je onmiddellijk lid moet worden van de club.
Het programma vind je in de folder
Andere info vind je op: www.ieper.be/sportanimatie
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