Gemeenteschool Boekhoute
Boekhoutedorp 3
9961 Boekhoute
09 373 69 06
gbsboekhoute@assenede.be
www.gemeenteschoolhetankerboekhoute.be

Beste ouders,

Het schooljaar is al ruim een week aan de gang en iedereen begint ondertussen zijn draai te vinden in
de klas en op school. De komende weken staat er van alles te gebeuren. We geven een overzicht.
Gîrnaertfeesten
Komend weekend zijn het Gîrnaertfeesten. Zaterdag 16 september is er de jogging, waarvan een deel
van de winst naar de werking van onze school gaat. Maken jullie alle sportieve vrienden en familie
warm om massaal te komen meedoen?
Zondag 17 september stappen we met onze school mee in de Gîrnaertstoet. Het thema dit jaar is
‘reuzen’. Afspraak om 14.30 u. stipt op de speelplaats van onze school. Wij voorzien onderweg een
drankje voor de leerlingen. Je haalt je kind direct na de stoet af aan onze school.
Vrijaf
Maandag 18 september is het vrijaf voor kinderen en leerkrachten.
Fietscontrole
Voor wie met de fiets naar school komt, is het heel belangrijk dat die in orde is. Op woensdag 20
september is er fietscontrole. Van wie de fiets helemaal in orde is, verdient een beloning.
Strapdag
Van 16 tot en met 22 september is het ‘De Week van de Mobiliteit’. Op vrijdag 22 september is het
‘Strapdag’, de autovrije schooldag voor basisscholen. Het is de bedoeling dat we die dag, maar ook de
andere dagen van het schooljaar, zoveel mogelijk per fiets of te voet naar school komen.
Laat je zien in het verkeer en trek je hesje aan en zet als fietser een helm op.
Koekenverkoop
Ook dit schooljaar organiseert het oudercomité een grandioze koekenverkoop. De bestelformulieren
met gepast geld kunnen nog tot en met maandag 25 september ingediend worden bij de juf of
meester.
Alle andere data vind je in de kalender op de website van onze school.
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