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even terugblikken

onze werking

Het eerste trimester van dit schooljaar hebben de leerlingen van de
lagere school sportief afgesloten met een schaatsbeurt op de
ijspiste op het marktplein.

In de vorige nieuwsbrieven werden jullie reeds
op de hoogte gebracht van onze
bouwstenen.
We willen jullie nu ook graag laten
kennismaken met het uitwerken van de
bouwstenen in de praktijk. We zetten
maandelijks een klasactiviteit in de kijker.
De peuters van juf Ann werkten actief en
zelfontdekkend binnen het thema fruit. Ze
gingen aan de slag met de onderzoeksvraag :
‘Hoe krijg ik sap uit de sinaasappels?’

In de kleuterschool werd alvast feest gevierd. Volledig in feestkledij
werd er gedanst op kerstliedjes en lekker gesmuld. Dankjewel aan
alle (groot)ouders voor de vele lekkernijen. Het was geweldig!
Ze experimenteerden
soorten persen.

met

verschillende

Na veel draaien en duwen was het sap
eindelijk klaar. En… wat was het lekker!
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praktische informatie

onze werking
De leerlingenraad voor dit schooljaar is
samengesteld en ze hebben al een eerste
vergadering achter de rug.
De verkozenen zijn : Noortje en Lowie (L4), Sam en
Elize (L5), Lynn en Brent (L6).

Op vraag van de buren willen we vriendelijk vragen :
- niet voor opritten te parkeren.
- indien je vroegtijdig aan de school bent, de motor van je
wagen
niet onnodig laten draaien.
Bij de leerlingen van de lagere school, die met de broer/zus
rij naar de kleuterblok komen, merkten we de laatste weken
dat sommige ouders hen vroegtijdig uit de rij oppikken.
Hierdoor verliezen de leerkrachten het overzicht. Gelieve te
wachten totdat de leerkrachten de naam van uw kind
afroepen.

nieuws van het CLB
nieuws van het oudercomité
Voor onze actie van de Warmste Week hebben
we gekozen voor ’t Spinneke in Kontich. Dit
is een spelotheek met snoezelruimte vooral
gericht op kinderen met een beperking. Nadat
we aan alle leerlingen ons goede doel hadden
toegelicht op school, stonden we op zaterdag
14 december op de kerstmarkt in Wommelgem.
We hadden daar een ‘snoezeldoos’ staan en
hadden ook tattoo-elfjes en onze enige echte
kerst-elf. Zij bracht de sfeer erin en plooide
ballonnen. Het oudercomité heeft het
verzamelde bedrag afgerond, zodat we ’t
Spinneke een cheque hebben kunnen
overhandigen van 400 euro.
Bedankt aan de gulle schenkers en natuurlijk
ook aan onze Kerstmarktmedewerkers!
De soldenperiode is gestart! Dan worden vaak
heel wat spullen online besteld. Vergeet onze
Trooperpagina niet. Zo kan je zonder iets
extra te doen (of uit te geven) toch onze school
financieel
steunen:
www.trooper.be/ocdeboomgaard

Chathulp van de CLB’s
Met CLBch@t zetten de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) nu
ook in op het ondersteunen van ouders. Leerlingen en ouders
kunnen chatten met een CLB-medewerker buiten de gebruikelijke
CLB-openingsuren. Dankzij CLBch@t kunnen ze op een moderne,
laagdrempelige en vertrouwde manier terecht bij het CLB.
Op 25/11/’19 werd de vernieuwde website, clbchat.be, gelanceerd. De
rustige en heldere vormgeving past bij de uitstraling van CLBch@t. De
website spreekt zowel leerlingen als ouders aan. De bezoeker kan op
elke pagina een chatgesprek opstarten. De site is geschikt voor mobiel,
tablet en pc. Leerlingen en ouders kunnen er voor een chatgesprek
terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag
van 14-21u.
Ouders chatten meestal over schoolse onderwerpen zoals studiekeuze,
leermoeilijkheden, studiemethode en studiemotivatie. Maar ook meer
emotioneel geladen thema’s komen, zoals conflicten met de kinderen,
komen ruim aan bod.

extra
Na de kerstvakantie starten er twee flinke peuters bij juf Ann: Yousra, en
Saadi.
Ook in het vierde leerjaar, bij juf Katia, komt er een nieuwe leerling bij :
Geasmin
Wij verwelkomen ook Lily (L3) en Wirt (L5). Zij zijn elk schooljaar enkele
weken in België en volgen dan bij ons les.
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