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even terugblikken

onze werking

De laatste week voor de krokusvakantie vierden we
carnaval op school. De kleuters verkleedden zich een
ganse week. Van gekke hoeden en kapsels tot gekke
schoenen en fluokleurtjes.
Op woensdag hielden ze een groot dansfeest in de
overdekte speelzaal.
In de lagere school waren er allerlei leuke activiteiten
voorzien en hielden ze een heuse modeshow.

De kleuters van de derde kleuterklas leerden twee
weken over ridders en prinsessen.
Elke dag mochten ze verkleed naar school komen,
om zich extra goed in te leven in de rol van ridder of
prinses.
De ridders kozen een prinses en samen leerden ze
hoe ze hand in hand wandelden. Ze leerden dansen,
hoffelijk zijn, klinken met hun bekers, elkaar
begroeten, .... Ze knutselden een groot kasteel en
toverden de poppenhoek zo om tot koninkrijk. Verder
maakten ze ook knappe schilden en schitterende
prinsessenhoeden.

Even terugblikken
De voorbije maand gingen alle leerlingen tot en met het
vierde leerjaar per graad op bezoek in ‘Het Brieleke’.
Daar woonden ze een filmvoorstelling bij op het grote
scherm. Voor elke klas was er een culturele film
voorzien aangepast aan hun leeftijd. Vooral voor onze
jongste kleuters was deze uitstap een hele belevenis.

Like & volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/bsdeboomgaard/
www.facebook.com/Oudercomité-De-BoomgaardWommelgem-925323950822243/
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Nieuws van de leerlingenraad
Samen Tegen Iemand Pesten (STIP-it)
Een raam vol stippen
Voor de week tegen pesten bedacht de leerlingenraad een
‘complimentjes-actie’.
Het is leuk om een compliment te krijgen, en te geven! Alle
kinderen van de basisschool schreven een complimentje
voor een klasgenoot. De briefjes, in de vorm van vrolijk
gekleurde stippen, werden in de school gehangen.
‘Zit je goed in je vel, dan pest je minder snel!’
Ieder kind tekende of schreef over hoe belangrijk
vriendschap is. We maakten één heel dik vriendenboek
van alle klassen samen. We horen allemaal bij elkaar!

activiteiten deze maand

Belangrijke info

Traditiegetrouw is maart de jeugdboekenmaand. Dit jaar is het thema ‘Helden en
schurken’.
Op school voorzien we gedurende de ganse maand leuke activiteiten die onze
leerlingen aansporen om meer te lezen.

Het schoolfeest dat op de
jaarkalender
oorspronkelijk
gepland stond op zaterdag 21
mei
2022
wordt
om
organisatorische redenen verzet
naar zondag 22 mei 2022.
Op zaterdag staan er in de
gemeente reeds verschillende
evenementen op het programma
waardoor we het benodigde
materiaal ( tafels, stoelen,…) niet
kunnen ontlenen.

Op vrijdag 11/3 organiseert Bednet de Nationale Pyjamadag en onze school
neemt opnieuw hieraan deel. Iedereen mag die dag in pyjama naar school
komen. Op deze manier steken we langdurig en chronisch zieke kinderen een hart
onder de riem.
Meer info over deze actie vindt u terug op : https://www.bednet.be/pyjamadag/

Like & volg ons op facebook:
https://www.facebook.com/bsdeboomgaard/
www.facebook.com/Oudercomité-De-BoomgaardWommelgem-925323950822243/

Extra
Na de krokusvakantie starten er
alweer enkele nieuwe leerlingen op
onze school.
In de peuterklas verwelkomen we :
Elena ( zusje van Emma L3 en
David L4) , Lewis , Fenna en
Eduard.
We wensen hen alvast een hele fijne
schooltijd toe!
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