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Prettige zomervakantie
Beste ouders,
een schooljaar om nooit meer te vergeten, zoveel
is zeker! We hadden het ons allemaal anders
voorgesteld een paar maand geleden. Gelukkig
konden we de laatste weken nog heropstarten.
De goede sfeer zit er alvast in en de mooie vooruitzichten lachen ons toe! In de eerste plaats wensen we onze kinderen die de stap naar het secundair onderwijs maken heel veel succes toe in hun
verdere onderwijsloopbaan! Na de zomervakantie
vliegen we alvast het nieuwe schooljaar in op 1
september. De vliegtickets zijn reeds in druk.
Wat staat er te gebeuren in de Boomgaard; Chromebooks, nieuwe leermethodes, uitbreiding werkmateriaal, nieuwe speeltuigen en binnenkort ook
Boomgaard TV. Wordt vervolgd… Ik wens u een
prettige zomervakantie toe!
De directie.

Wij verwelkomen alle kinderen terug op dinsdag 1 september 2020!

Mededelingen
Laatste schooldag - De laatste schooldag voor de kinderen is op dinsdag 30 juni 2020 tot
11u50. Dit is een halve dag. Op deze dag staat het gezellig samenzijn centraal en volgt er naast de
diploma-uitreiking een receptie voor de individuele klasgroepen.
Er is die dag geen naschoolse opvang !
Boomgaard TV - Binnenkort volgt meer info over ons nieuw medium, nl. Boomgaard TV.
Dank ouderraad - We danken de mensen van de ouderraad voor hun inzet en enthousiasme tijdens het voorbije schooljaar.
Schoolbekwaamheid naar het eerste leerjaar - De derde kleuterklas maakte alvast kennis met
een digitaal filmpje van de lagere school en de werking van het eerste leerjaar.
Ontmoetingsmoment kleuters - Voor de ouders van de kinderen uit de kleuterschool is er een
ontmoetingsmoment gepland op donderdag 10 september 2020.
Digitale leerplatformen: Kweetet en Bingel - Volgend schooljaar wordt er verder gewerkt
met de digitale leerplatformen ‘Kweetet’ en ‘Bingel’. Dit zijn digitale leerplatformen voor leerlingen
en leerkrachten van het Vlaamse lager onderwijs.
Chromebooks - Wegens groot succes worden het aantal Chromebooks uitgebreid. De bedoeling
is om op termijn elke leerling van de lagere school te voorzien van een eigen Chromebook.
Gezondheidsbeleid - In het kader van ons gezondheidsbeleid en het (ver)minderen van (koekjes)
verpakkingen krijgt elke leerling van BS De Boomgaard volgend schooljaar een mooie lunchdoos.
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Noteer alvast in uw agenda
Dinsdag 1 september 2020

1ste schooldag

Donderdag 10 september 2020

Oudercontact - ontmoetingsmoment kleuters

Zaterdag 19 september 2020

1ste communie vorig schooljaar

Zondag 27 september 2020

Lentefeest vorig schooljaar

Dinsdag 29 september 2020

Activiteit K3 - Woonzorgcentrum

Zaterdag 3 & zondag 4 oktober 2020

Ezelsfeesten

Maandag 5 oktober 2020

Kindvrije dag: Facultatieve verlofdag

Zaterdag 10 oktober 2020

Vormsel vorig schooljaar

Zaterdag 31 oktober 2020

Herfstvakantie

Dinsdag 10 november 2020

Start koekenverkoop

Woensdag 11 november 2020

Kindvrije dag: Wapenstilstand

Vrijdag 20 november 2020

Kindvrije dag: Pedagogische studiedag

Zaterdag 21 november 2020

Opendeur (10u-12u)

Donderdag 26 november 2020

Activiteit K3 - Woonzorgcentrum

Donderdag 3 december 2020

Komst Sinterklaas

Vrijdag 18 december 2020

Kerstfeest in de klas met kerstmaaltijd

Zaterdag 19 december 2020

Kerstvakantie

Vrijdag 5 februari 2021

THEMA - AVOND

Zaterdag 13 februari 2021

Krokusvakantie

Zaterdag 20 maart 2021

Opendeur (10u - 12u)

Zaterdag 20 maart 2021

Lentefeest L1

Vrijdag 2 april 2021

Paaseierenraap
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Noteer alvast in uw agenda
Zaterdag 3 april 2021

Paasvakantie

Zaterdag 1 mei 2021

Kindvrije dag: Feest van de arbeid

Zaterdag 8 mei 2021

1ste communie

Maandag 10 mei 2021

Fietsexamen L6

Donderdag 13 mei 2021

Kindvrije dag: Hemelvaart + Lentefeest FVJ 12-jarigen

Vrijdag 14 mei 2021

Kindvrije dag: Brugdag

Zaterdag 15 mei 2021

Vormsel

Maandag 17 mei 2021

Facultatieve verlofdag: geen school

Maandag 24 mei 2021

Pinkstermaandag - geen school

Vrijdag 28 mei 2021

Voetgangersexamen L4

Zaterdag 12 juni 2021

SCHOOLFEEST

Zaterdag 19 juni 2021

Opendeur (10u-12u)

Maandag 28 uni 2021

Zomerrapport - oudercontact kleuter en lager

Dinsdag 29 juni 2021

Laatste schooldag
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