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onze werking

Gelukkig mocht Sinterklaas dit jaar weer op onze
school langskomen. De kinderen moesten wel enige
afstand respecteren, maar dat kon de pret niet
drukken. Vanop 1,5 m zongen ze liedjes, dansten en
namen met veel plezier het meegebrachte snoepgoed
en de cadeautjes in ontvangst.

In K2 was het puzzelmaand. Heel wat kleuters vonden het
plezier in puzzelen en zetten heel wat stappen voorwaarts
op de puzzelrups. Deze kampioenen maken nu al puzzels
van 104 stukken!

In de kleuterschool werd er alvast een weekje
eerder feest gevierd. Volledig in feestkledij werd er
gedanst op kerstliedjes en lekker gesmuld. Dankjewel
aan alle (groot)ouders voor de vele lekkernijen. Ze
hebben ervan genoten!

Als we niet op uitstap mogen, dan halen we het
planetarium gewoon naar school. Gert, papa van Ares,
kwam met veel plezier aan de leerlingen van het vijfde
leerjaar een uiteenzetting geven over de planeten.
Dankjewel Gert om jouw professionele kennis met ons te
delen!
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Onze werking

Nieuws van de
leerlingenraad
Ook dit schooljaar werd vanuit de 3 hoogste klassen een
leerlingenraad samengesteld. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen
en vergaderen onder leiding van juf Eline (NCZ). Na de kerstvakantie
start een eerste actie voor het goede doel. Meer info hierover volgt
snel.
De verkozenen zijn : Noëmie en Mads (L4), Fleur en Marley (L5),
Amelie en Sebastian (L6).

De leerlingen van L6 kregen via een
livestream
een
les
over
internetwijsheid en ontvingen hiervoor
een getuigschrift. Ze zijn nu allemaal
‘Cyber held’.
Ze leerden bijvoorbeeld welke info je
wel en niet mag delen online, hoe je het
verschil ziet tussen echt en fake en wat
sterke wachtwoorden zijn.

Info : Belangrijk!
Vanaf januari 2022 hebben we een nieuw communicatiekanaal in
gebruik.
Juliie kunnen de school nu ook bereiken via WhatsApp Business
om korte boodschappen door te geven zoals bijvoorbeeld wijziging
in opvang of om een afwezigheid te melden.
Je stuurt je bericht naar onderstaand nummer : 0473 96 48 89
Deze berichten worden enkel gelezen door directie en/of
secretariaatsmedewerker en zijn niet zichtbaar voor anderen.
Uiteraard kan u de school ook nog steeds telefonisch contacteren.

Onze beste wensen voor 2022!
Vanwege het ganse Boomgaardteam

extra
Na de kerstvakantie starten er twee flinke peuters bij juf Ann: Arthur
(broertje van Marie L1) en Kobe (broertje van Casper K2).
Ook in het vijfde leerjaar komt er een jongen bij : Abdul Kerim
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