
Hoe starten na Krokusvakantie? 

Na de krokusvakantie start het onderwijs op met dezelfde veiligheidsmaatrege-

len, zoals die ook al golden net voor de afkoelingsweek. Concreet blijven basison-

derwijs en secundaironderwijs in pandemiefase oranje .   

Voor meer info; https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

In deze nieuwsbrief: 

• Hoe starten na de Krokusvakanite 

• Sfeerbeelden van ‘Carnaval op school’ 

• Speelpleinwerking ‘Boezinge Speelt’ 

• Schoolraad  

• Kalender 

• Take away etentje! 

15-19 feb KROKUSvakantie 

27  feb ETENTJE OP SCHOOL 

Wo 17 maart Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 

05 - 17 april  PAASvakantie 

Vr 30 april Sportdag 

Zo 30 mei SCHOOLFEEST  (onder voorbehoud) 

Za 19 juni Kennismaking– en inschrijfmoment  (onder voorbehoud) 

Ma 28 juni Rapporten   

Wo 30 juni  Laatste schooldag 

Kalender: 

 

‘t Is feest, ‘t is feest ! 

Ook dit jaar vierden wij carnaval op onze school weliswaar 

coronaproof. 

In Zuidschote en Boezinge liepen er heel wat rare snuiters 

en gekke bekken rond!  En als verrassing lekkere koekjes 

van de ouderraad.   DANKJEWEL OUDERRAAD! 



GVB Boezinge  

Speelplein wijk Bloemendaele 



DAAN DEDRIE   0490 57 99 80  
Schoolraad: 

Wat? 

De schoolraad kan samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de  

lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur over een aantal 

pedagogische aangelegenheden. 

Wie? 

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de 

leerling in feite onder zijn bewaring heeft ( pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling ) 

kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding. Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding van de 

schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur. 

Hoe? 

In geval u zich kandidaat stelt voor de oudergeleding van de schoolraad van onze school dient dit 

schriftelijk te gebeuren voor vrijdag 26 februari ( 12u.00)1  bij de directeur tegen ontvangstbewijs op vol-

gend adres:  Vrije Basisschool, Boezingestraat 2A, 8904 Boezinge 

Wij houden alleen rekening met kandidaturen die ons langs deze weg bereiken. 

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het 

kiesreglement. Het kiesreglement ligt eveneens ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Hoogachtend, 

Het schoolbestuur 

VZW GVB Boezinge—Zuidschote 



Zaterdag 27 februari 

KEUZE 1  
RUNDSSTOOFVLEES  

FRIETJES  

GROENTEN 

(sla, tomaat, wortel, bloemkool,  
suikerboontjes) 

 

 

KEUZE 2 

VOL-AU-VENT  

FRIETJES  

GROENTEN 

(sla, tomaat, wortel, bloemkool,  

suikerboontjes) 

 

 

 

KEUZE 3  

BALLETJES IN TOMATENSAUS  

FRIETJES  

GROENTEN  

(sla, tomaat, wortel, bloemkool,  
suikerboontjes) 

 

 

 

KEUZE 4 
VEGGIE BURGER (2 STUKS) Provençaalse saus 

FRIETJES  

GROENTEN 

(sla, tomaat, wortel, bloemkool,  
suikerboontjes) 

 

 

 

 

 

 

• 1 menu = 1 volwassene of ± 2 kinderen 

• Alle gerechten worden koud geleverd 

• De porties zijn makkelijk op te warmen in de microgolfoven 

• De porties kunnen ook ingevroren worden 

EEN FLES  
HEERLIJKE  

HUISBEREIDE APERITIEF  

OM GEZELLIG TE STARTEN… 

€ 13 

Geniet tevens van een passende 
wijn : 

Rood of wit  
naar keuze 

€ 8 

Wit: La Belle Angèle Chardonnay 2019 (Pays d'Oc), een droge witte wijn, zacht, rond en soepel 

in de mond, met een mooie frisheid en een heel aangename neus met citrusfruit, appel, peer, 

en exotisch fruit zoals ananas, perzik, meloen en ook een beetje boter; kan gedronken worden 

als aperitief en past perfect bij de vol-au-vent en ook bij de vegetarische burger (en kan bij de 

andere gerechten ook als iemand geen rood lust). 

Rood: La Belle Angèle Merlot 2019 (pays d'Oc), een soepele, zachte en volle rode wijn met een 

rijke smaak en aroma's van rood fruit, kersen, bessen, bosvruchten, pruimen en zachte kruiden; 

een lekkere passe-partout bij vleesgerechten. 





 Schoolwebsite; www.gvbboezinge.be 

 Papieren inschrijfstrookje indienen op school, Boezingestraat 2A 

 Stuur een e-mail naar secretariaat@gvbboezinge.be 

  

TEN LAATSTE TEGEN DINSDAG 23 FEBR. 

 1 persoon afhalen (mondmasker en eigen boodschappentas) op uw 

gekozen tijdstip 

 Zaterdag 27 februari zaal basisschool Boezinge  

Ingang Buitenschoolse opvang—> Diksmuidseweg 

 Passend bedrag overschrijven op BE28 7383 0200 9320 met als 

mededeling:  NAAM+TELEFOONNUMMER 

 Gelieve de betaling uit te voeren tegen uiterlijk  

23 februari 2021. 

Bestelling is pas compleet bij het tijdig overschrijven van 

het correcte bedrag. 

Zaterdag 27 februari  Tussen 14 uur en 15 uur  

Zaterdag 27 februari  Tussen 15 uur en 16 uur  

Zaterdag 27 februari  Tussen 16 uur en 17 uur  

Zaterdag 27 februari  Tussen 17 uur en 18 uur  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vof Kantoor Pattyn  

         Diksmuidseweg 522  

              8904 Boezinge  

DAAN 

n.v. Voeders  

VERHAEGHE 

Apotheek  

   Sticker 

Diksmuidseweg 373 

8904 BOEZINGE 

057/42 20 45 


