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Even terugblikken

Onze werking
Vorige week was een zeer spannende week in het vierde
leerjaar!
Na lang wachten gingen we eindelijk leren over de
kommagetallen.
Wat voor vele kinderen eerst zeer abstract leek werd
duidelijk toen we de kommagetallen gingen plaatsen tussen
0 en 1. Dit deden we met behulp van de euro en de centen.
0,7 euro is meer dan 0 maar minder dan 1.
Toen we dit door hadden gingen we aan de slag met de
kommagetallen. We plaatsen ze van klein naar groot of van
groot naar klein. Dit vonden we niet alleen leuk maar
konden we ook zeer goed.

De leerlingen van het zesde leerjaar verkenden het
secundair onderwijs met een toffe e-module, coole
zelftestjes, onderwijskiezer.be en een realtime
bezoekje aan de middenschool Anton Bergmann
te Lier.

DEDE

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die de voorbije
maand in quarantaine zaten konden van thuis uit aan
bepaalde activiteiten deelnemen door onze nieuwste
digitale middelen in te zetten.

Op maandag 31 januari gingen de leerlingen van L3
en L4 op uitstap naar het Suske en Wiske museum
Ze werden ondergedompeld in de wereld van Suske
en Wiske. Tijdens deze dag ontdekten ze hoe deze
striphelden ontstaan zijn, Wie ze tekent en wie de
verhalen bedenkt. Na alle leerrijke info gingen ze ook
zelf aan het werk.

Groepswerk met een digitale deelnemer in L5 of een open
boek toetsje via google classroom in L6. Wie online komt
kan meedoen!
Like & volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/bsdeboomgaard/
www.facebook.com/Oudercomité-De-BoomgaardWommelgem-925323950822243/
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extra

Nieuws van het oudercomité
Trooper en Delhaize hebben de handen in elkaar geslagen om
het verenigingsleven een duwtje in de rug te geven. Iedereen die
weleens zijn winkelkarretje vult bij Delhaize kan er sinds 13
januari 2022 voor kiezen zijn SuperPlus-punten in te ruilen voor
een schenking aan een Troopervereniging of goed doel naar
keuze. Gewoon door je SuperPlus-punten, dat zijn de punten die
je automatisch spaart met je aankopen bij Delhaize, in te ruilen
en te schenken aan je vereniging.

Tijdens de voorbije vakantie werden de
wilgenhutten op de speelplaats professioneel
hersteld door Frederick van ‘Wilgenwerk’.
Als er binnenkort opnieuw blaadjes aangroeien
kunnen onze leerlingen weer gebruik maken
van dit duurzaam, ecologisch en avontuurlijk
speelgoed.

Momenteel hebben we met z’n allen reeds €1349 bij elkaar
gespaard door aankopen te doen via trooper.
Meer info op :
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ocdeboomgaard
Joepie! We mogen nieuwe leerlingen in onze
school verwelkomen:
In KP starten Hanae (zusje van Tasnim L4 en
Ishaq L6) en Samuel.
Babynieuws! Juf Lore werd trotse mama van
een lief dochtertje Alda.
Sinds 1 januari hebben we 6u extra
secretariaat gekregen. Wij verwelkomen Anja.
Zij werkt voor onze school op vrijdag van 8u tot
14u30. De andere dagen kunnen jullie nog
steeds bij juf Gitte terecht.
Dit wil dus zeggen dat de deur van het
secretariaat alle dagen open staat voor jullie.

Activiteiten
Onze jaarlijkse spaghetti avond komt eraan. Deze staat gepland
op vrijdag 11 februari 2022. Met z’n allen gezellig komen eten in
de refter is ook dit jaar nog niet mogelijk. We zorgen deze keer
voor een take-away versie zodat jullie thuis allemaal van onze
versgemaakte spaghettisaus kunnen smullen. Vergeet niet in te
schrijven via het formulier dat u kreeg per mail.
Het grootouderfeest in de kleuterschool staat op de jaarkalender
gepland op woensdag 9 februari. Momenteel kan dit nog niet
doorgaan. We gaan even afwachten en duimen voor betere tijden.
Hopelijk kunnen we het feest voor de grootouders in de lente wel
laten plaats vinden.
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