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onze werking

even terugblikken
Er werd hard gewerkt op het schooldomein.
Eind vorig schooljaar werd de inkom en
speelzaal van de kleuterblok verfraaid door
het team. De muren kregen een fris kleurtje en
er werd nieuw meubilair aangekocht.

Een nieuw schooljaar met ook nieuwe
leerlingen. In bijna elke klas, een nieuw gezicht.
We verwelkomen : Eleonor, Amelie, Alyssa,
Judy, Isra en Reza in KP, Nikolas en Indra in
K1, Tomisin in K2, Charlotte in L1, Lora en
Krenar in L2, Joaquin en Arjen in L3, Egzon en
Senna in L4, Engjëll, Jeremy en Zakaria in L5
en Lea in L6.
Ook binnen het leerkrachtenteam verwelkomen
we nieuwe juffen. Juf Anaïs vervangt juf Sare in
K2 tijdens haar zwangerschapsverlof.

Tijdens de zomervakantie staken we samen met
het oudercomité de handen uit de mouwen.
De composthoop werd weggewerkt en de
dierenhokken werden vernieuwd. Er werd zelfs
een nieuw hok bijgebouwd. Binnenkort zullen er
ook kippen op ons schooldomein wonen.
Als de hokken helemaal klaar zijn kunnen we al
onze nieuwe bewoners verwelkomen.

Juf Stéphanie wordt tijdens haar ziekteverlof
vervangen door juf Sare en juf Shirley

We hebben een extra zorgjuf (4u). Juf Puck zal
deze uurtjes voor haar rekening nemen.

Like & volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/bsdeboomgaard/
www.facebook.com/Oudercomité-De-BoomgaardWommelgem-925323950822243/
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Werking
Onze leerlingen werden tijdens de eerste schooldag op een leuke manier onthaald aan de schoolpoort.
‘We springen het schooljaar in’! Hinkelen, springen door hoepels, op een trampoline, op een springplank…
We wensen jullie allemaal een fantastisch fijn schooljaar toe!

Info
Juf Gitte werkt nu
ook op woensdag op
het secretariaat.
Dit schooljaar kan u
tijdens de volgende
uren terecht op het
secretariaat :
ma: 8u00 – 15u30
di: 8u00 - 15u30
woe: 8u - 12u00
do: 8u00 – 15u30
vrij: niet

Extra
Vanaf dit schooljaar zijn kleuters uit de 3de kleuterklas schoolplichtig. Als ouder van
een leerplichtige kleuter in het officieel onderwijs kan u er voor kiezen om uw kind
levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.
Levensbeschouwelijk onderricht is onderricht in één van de erkende godsdiensten
of in de niet-confessionele zedenleer. U bent in deze keuze geheel vrij.
Wenst u voor uw leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht, dan zal hij/zij
voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten
bij kinderen van de lagere school die u gekozen hebt. Het levensbeschouwelijk
onderricht wordt dus niét aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf.
Om organisatorische redenen vragen we u de school te informeren indien u
levensbeschouwelijk onderricht wenst tegen uiterlijk 8 september. U kan hiervoor
terecht bij de directie. Maak vooraf een afspraak telefonisch of via mail.
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