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even terugblikken

onze werking

Sinterklaas kon dit jaar jammer genoeg niet zelf op school
langskomen. Hij sprak de leerlingen toe langs digitale weg. In
samenwerking met de gemeente en de 4 Wommelgemse
scholen werd een leuk filmpje gemaakt met opdrachten. De
kleuters hebben deze tot een goed einde gebracht en daarom
kwamen de pieten
’s nachts de cadeautjes tot in de klassen brengen.

In de lagere school gaan we de komende maanden
inzetten op het verbeteren van de werkhouding.
Voor de maand januari werd het actiepunt :
STOP, ik begin niet voor ik begrijp! gekozen.
Er zal gedurende de ganse maand in alle klassen
extra aandacht geschonken worden aan dit werkpunt.
Leerlingen oefenen bijvoorbeeld door :
- aan het ‘schoudermaatje’ te vertellen je moet
doen/wat het besluit is/wat de woorden betekenen,
- fopopdrachtjes of testblaadjes rond
schooltaalwoorden te gebruiken
tip bij huiswerk: kinderwoordenboek in huis, begin
niet als kippen zonder kop anders wordt je werk
een flop.

Kerst hebben we wel gevierd op school. De kleuters hielden
een modeshow en dansfeest in de zaal. Wat zagen ze er
allemaal prachtig uit! Er was geen buffet met lekkernijen,
maar de juffen zorgden voor een ‘coronaproof’ hapje.
In de lagere school maakte elke klas in hun eigen bubbel er
een leuke schooldag van.

In het kader van zelfgestuurd leren gingen de
leerlingen van L5 tijdens de les techniek
zelfstandig aan de slag. Ze kregen als opdracht
een zendmast te bouwen die voldeed aan enkele
opgelegde criteria. Het moest 30cm hoog zijn,
alleen uit krantenpapier bestaan, stevig blijven
staan en een pingpongballetje kunnen dragen. Als
proef op de som kwam de juf eens blazen. Alle
zendmasten bleven staan! De leerlingen moesten
samenwerken en hadden allemaal hun eigen
taakje. Zo waren er gidsen, materiaalmeesters,
tijdwijzers, … Knap gedaan vijfde leerjaar!

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 de leerlingenraad
De inzamelactie voor kinderen van het opvangcentrum
voor asielzoekers in Broechem werd een groot succes. Er
werd een grote berg speelgoed ingezameld.

De leerlingen hingen een ‘warme boodschap’ aan het
raam voor alle voorbijgangers.

nieuws van de schoolraad
Onlangs
deden
we
een
oproep
voor
oudervertegenwoordiging in de schoolraad. We
kregen van 3 ouders hun kandidatuurstelling
waardoor er geen verkiezingen nodig zijn.
De nieuwe leden zijn Thierry Vervoort (papa van
Finian L4) – Marc Dupont (papa van Mateas K2 en
Maica L1) – Gert Smet (papa van Ares L4).
De gecoöpteerden die werkzaam zijn in het
economisch, cultureel of sociaal leven in
Wommelgem zijn Birgit Rynders en Mieke Somers
(mam van Staf L2 en Jef L6).
De schoolraad in zijn nieuwe bezetting start op
1/4/2021.
Het personeel wordt vertegenwoordigd door juf Lore
(K1), juf Elise (L5) en meester William (LO).

Daarnaast maakten de leerlingen van L6 kaartjes om
eenzame mensen en zorgverleners van het woonzorghuis
Sint-Jozef een hart onder de riem te steken.

extra
Na de kerstvakantie starten er vier flinke peuters bij juf
Ann: Emma, Younes, Maher en Maxime. Welkom
allemaal!
Op 22 december werd juf Sare (K2) de fiere mama van
een flinke zoon Mil. Proficiat!
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