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even terugblikken

onze werking

Op woensdag 4 maart trokken de leerlingen van het vijfde
leerjaar naar de bibliotheek voor de
jeugdboekenmaand. Het thema van dit jaar is 'kunst'. De
leerlingen gingen in groepjes aan de slag met een iPad.
Ze kregen verschillende vragen en de antwoorden, die
vonden ze in de boeken van de bib. Wanneer een vraag
was volbracht, kregen ze een letter. Aan het einde
vormden dan alle letters een woord! Achteraf hadden we
nog wat tijd over en deden we nog een kleine quiz. De
leerlingen kregen stukjes van kunstwerken te zien, zij
zochten in de bib naar de kunstenaar en de naam van het
kunstwerk.
Het was erg leerrijk en we hebben erg genoten van deze
middag kunst.

De afgelopen maand was voor ons allemaal hectisch
en op zijn minst gezegd ongewoon. Wat we nu
meemaken is ongezien. Er bestaat dan ook geen
plan van aanpak voor. We volgen de richtlijnen van
de overheid op in ons dagelijks leven, op ons werk
en op school. We proberen deze allemaal zo goed
mogelijk op te volgen met het doel de gezondheid
van iedereen te bewaken.

Vrijdag 13 maart was het nationale pyjamadag. Een dag
om even stil te staan bij de vele zieke kinderen die niet
naar school kunnen. Dankzij bednet kunnen ze toch ook
en beetje 'in' de klas zijn. De kinderen en vele
juffen/meesters kwamen die dag met hun pyjama naar
school.

Ook op onderwijskundig vlak was het een pittige
uitdaging. We doen ons uiterste best om de
verwachtingen binnen onze opdracht waar te
maken : onderwijs op afstand en noodopvang
bieden. Uw belangrijkste zorg blijft ook de onze : het
welzijn van uw kinderen, onze leerlingen.
Veel ouders drukten hiervoor hun appreciatie uit. Het
doet deugd om dit te horen in deze bizarre tijden.
Wij willen ook graag alle ouders bedanken.
Gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om
positief, soepel en constructief om te gaan met de
gewijzigde leersituatie. wij hebben dan ook alle
begrip voor de vragen die de moeilijke situatie met
zich meebrengt.
Ondanks de aangekondigde verlenging van de
maatregelen tot en met 19 april is de kans groot dat
de scholen niet voor 3 mei zullen opengaan.
Dit zorgt ervoor dat iedereen met onzekerheden zit
wat betreft het verdere verloop van het schooljaar.
Wij proberen ons als school op alle mogelijke
scenario’s voor te bereiden.
De komende paasvakantie wordt een periode van
rust. Leerkrachten bieden dan ook geen
leerinhouden aan.

Activiteiten
Volgende activiteiten worden uitgesteld of afgelast :
Lezing en workshop privacy (23/4)
Scholenveldloop (29/4)
Lentefeest en Feest vrijzinnige jeugd
Eerste communie en Vormsel

Technopolis
Like & volg ons op facebook/instagram
https://www.facebook.com/bsdeboomgaard/
www.facebook.com/Oudercomité-De-BoomgaardWommelgem-925323950822243/
instagram : bassischool_boomgaard

Basisschool De Boomgaard
Lt. K. Caluwaertsstraat 41
2160 Wommelgem
tel. 03 353 73 01
fax. 03 354 32 82
info@bsdeboomgaard.be
www.bsdeboomgaard.be

nieuws van het oudercomité
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In Technopolis konden K2 en K3 spelenderwijs veel
ontdekken. Na een kort filmpje met wat instructies en
afspraken , konden we aan de slag!
Het is een mini wereld waarin alles op maat van de kleuters is
gemaakt. De supermarkt heeft een echte kassa en rekken vol
met voedsel. Maar wat als iedereen iets koopt en niemand vult
de rekken terug? Ook de bouwplaats is een echt succes!
Gelukkig kan er iemand in de hoogte kijken of iedereen goed
zijn werk doet. Werken met de kraan, daken leggen, muren
bouwen,... In de pizzeria kunnen de kinderen ober , kok of klant
zijn. Met stappenplannen kunnen ze de juiste pizza maken
voor iedereen. De klanten moeten natuurlijk ook betalen,
daarvoor staat er een geldautomaat in Technopolis. Dat en nog
veel meer hebben wij geleerd!

De coronacrisis sloeg afgelopen week hard toe en
dat heeft ook gevolgen voor ons dagelijks doen en
laten. We blijven nu 'in ons kot', maar we
hebben nog wel dingen nodig. We bestellen veel
meer zaken online. En dat is goed nieuws
voor onze school!!
JBC, Torfs, Ici Paris XL, ZEB en Brantano willen
de verenigingen niet in de steek laten in deze
moeilijke tijd en daarom lanceerden ze de actie
#Shopinjekot. Dat doen ze samen met Trooper,
want je weet het ondertussen waarschijnlijk al:
wanneer
je
online
shopt
via
www.trooper.be/OCDeboomgaard , ontvangt het
oudercomité (en dus de school) een percentje van
jouw aankoopbedrag. En dat zonder dat jij daar
een cent meer voor hoeft te betalen bij jouw
aankoop. Wil jij daarom even aan ons denken
wanneer je online shopt? Hieronder vind je alvast
enkele van de populairste winkels.
Dikke dankjewel alvast!

Extra
Wanneer de school opnieuw de deuren mag openen, verwelkomen we enkele nieuwe peuters in het instapklasje :Amélie, Eleonor en Isra.
We wensen iedereen een goede gezondheid toe en veel moed in de komende weken.
Geniet van de paasdagen!
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