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even terugblikken

Onze werking

Op woensdag 4 mei was het mamadag in de
kleuterschool. Alle mama's werden uitgenodigd om
samen met hun kleuter een leuke dag te beleven.
Samen spelen, knutselen, dansen, bewegen, relaxen
en smullen. Het was een fijne dag voor groot en klein.

Ook in de laatste maand van het schooljaar zetten
we een klas in de kijker. Het vijfde leerjaar ging
aan de slag met onderzoeksvragen op het
domein. De leerlingen zochten aan de hand van
determinatietabellen welke bomen er op ons
domein staan.
Ze stonden ook even stil bij de gevolgen voor
mens en natuur van de klimaatverandering door de
opwarming van de aarde.
Het liedje ‘Ijsbeer’ van Radio Oerwoud leerde ons
heel wat bij.

Woensdagnamiddag namen onze sportievelingen
deel aan de scholenveldloop in Lint. vanaf de
jongste kleuter , tot leerkrachten, mama’s en papa’s.
Iedereen mocht meedoen. Papa van Charlotte en
Joaquin won hierbij een gouden medaille.

Op zondag 22 mei ging ons schoolfeest door
onder een stralende zon.

schoolfeest

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

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

Extra

Onze werking
Regelmatig organiseren de leerkrachten levensbeschouwing
gezamenlijke projecten. Het doel hiervan is de dialoog en het samenleven
te bevorderen.
In het eerste en tweede leerjaar vroegen we ons af: ‘Hoe kunnen we
vrede laten groeien?’. Het ging over vrede èn over de natuur! We
luisterden naar verhalen, maakten kennis met filosoferen, we lieten plantjes
groeien, versierden zakjes voor zaadjes en we maakten symbolen voor
vrede.
In het derde en vierde leerjaar hebben we het thema ‘natuur’ nog verder
uitgewerkt. We gingen in dialoog over ‘verantwoordelijkheid voor de
aarde’, we schreven onze eigen gedachten op, de juffen en meester
vertelden verhalen, we knutselden een vergrootglas en we maakten samen
een natuurwandeling.
In het vijfde en zesde leerjaar stond het woord ‘ontmoeten’ centraal. We
begonnen met voorbeelden uit de beeldende kunst en poëzie; daarna
spraken we over de betekenis van waardevolle ontmoetingen. De volgende
les gingen we bij elkaar in de klas ‘op bezoek’ en via deze ontmoeting
kwamen we nog meer te weten over elkaar en over wat ons verbindt.

Tijdens de week van 16 tot en met
20 mei kregen we de
onderwijsinspectie op bezoek
We zijn heel blij jullie te kunnen
melden dat we als advies
'
‘gunstig zonder meer ' kregen.
We scoorden op alle onderdelen
volgens de verwachtingen.
Verder kregen we heel wat
positieve feedback en
complimenten.
Wij zijn dan ook erg trots op het
behaalde resultaat.
Wanneer het definitieve verslag
toekomt zal het op de website
geplaatst worden ter inzage.

extra
Onze peuters kregen er weer een nieuw speelkameraadje bij : Quinten.
inschrijvingen: leerlingen blijven automatisch ingeschreven voor volgend schooljaar, u hoeft dus niet opnieuw in te schrijven.
We schreven voor komend schooljaar voor alle klassen verschillende nieuwe leerlingen in, zodat we voor de meeste klassen een
wachtlijst hebben. Ga je verhuizen of verandert je kind om een andere reden volgend schooljaar van school? Graag een seintje
aan de directie (directie@bsdeboomgaard.be of telefonisch) Zo kunnen we nog voor de zomervakantie iemand van de wachtlijst
blij maken.
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