
Wat is er gebeurd? 

Op onze schoolwebsite, facebookpagina staat heel wat beeldmateriaal van de voor-

bije weken… Leuk om te zien hoor! 

Surf vlug naar www.gvbboezinge.be 

Woensdag  

17 maart 2021 

In deze nieuwsbrief: 

• Pedagogische werkdag 

• Onze schoolwebsite 

• Tips van onze wijkagent 

• Zwemmen 

• Covid –19 richtlijnen 

• Dankjewel …. 

• Inzamelactie oude beeldschermen 

• Schoolfeest 

https://www.facebook.com/DeKinderster 



TIPS van onze wijkagent: 

Kiss and Ride zone langs de Boezingestraat…. 

Dat mag je gerust letterlijk nemen… 

Om schoolomgevingen veiliger te maken heeft Stad Ieper op sommige plekken  
zogenaamde ‘Kiss and Ride’ zones ingericht. Die zones moeten het voor mama’s en papa’s ook 
mogelijk maken om hun kroost veilig en comfortabel op school af te zetten of op te halen. 

Maar hoe gebruik je die zones nu correct? 

In deze zones geldt er eigenlijk een parkeerverbod: je mag er enkel stilstaan de tijd die nodig is om goe-
deren te laden en te lossen en personen te laten in- en uitstappen. Je auto parkeren in deze zone en mee 
naar binnen gaan in de school mag dus eigenlijk niet.  

De Kiss and Ride zones zijn enkel voorzien om kinderen dicht bij de schoolpoort te laten in- en uitstappen. 
En om dan opnieuw te vertrekken, zodat er een plaatsje vrij komt voor de volgende ouder.  

De tijdstippen waarop deze zones gelden, is meestal aangeduid op een blauw bord onder het verkeers-
bord. Buiten deze tijdstippen zijn het ‘gewone’ parkeerplaatsen. 

Waarop nog letten bij het parkeren van je wagen? 

Auto’s enkel parkeren op de daarvoor voorziene parkeerstroken.  Dus niet voor de gara-
ges in de schoolstraat. 

Op de parkeerplaatsen voor mindervalide mensen mag enkel geparkeerd worden als je in 
het bezit bent van een geldige mindervalide kaart. 

Op daguitstap vanaf 15 maart 

Leerlingen in basis- en secundair onderwijs mogen vanaf 15 maart op daguitstap als ze volgende voor-
zorgsmaatregelen strikt volgen: 

 Hou voldoende afstand 

 Was de handen 

 Mondmasker (=+12jaar)  

 Uitstappen in eigen klasbubbel 

 Uitstappen na het maken van een risicoanalyse (voor vervoer en bezoek) 

 Verplaats je met de fiets of te voet 

 Openbaar vervoer mag niet gebruikt worden 

 Vervoer door derden van meerdere kinderen mag niet (één ouder eigen kind  mag wel) 

 Eén klasbubbel per bus 

Zwemmen: 
 

 

Leerjaar 1 & 2 gaan vanaf 16 maart 2021 we-

kelijks zwemmen.  Het zwemmen gebeurt in 

eigen klasbubbel. 



SCHOOLFEEST?   

Ons schoolfeest staat gepland op zondag 30 mei.  Vol-

gens de huidige Covid-19 richtlijnen kan dit niet door-

gaan op de traditionele wijze. 

Wij wachten , samen met jullie, nog even af om dan 

volgens de Covid-19 richtlijnen een gepast besluit te 

nemen inzake de organisatie van ons schoolfeest. 

We duimen! 

Dankjewel ouderraad 

 

Dankzij de steun van onze ouderraad kon de 

school investeren in 8 nieuwe I-Pads. 

DANKJEWEL ouderraad om onze school te 

steunen in de verdere digitalisatie! 

Terugblik TAKE AWAY... 

DANKJEWEL om  zo massaal te reserveren in ons digitale schoolrestaurant.   

Het werd een enorm succes! 

Inzamelactie oude beeldschermen: 

Binnenkort ruimen we schermen en pc's op.   
Wie thuis ook een niet meer te gebruiken scherm of pc 
heeft, kan dit bezorgen in secretariaat of opvang.   
We geven het mee met een recuperatiefirma.  

Paasklok…. Paashaas 

Stilletjes maken de kinderen op 

onze school paasmandje…. 

Vol hoop kijken ze uit naar … 

Zullen ze ook dit jaar lekkere  

paaseitjes krijgen? 

DANKJEWEL! 
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