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! Infomoment voor ouders !
Op donderdag 9 september 2021 kunnen alle ouders doorlopend kennismaken met de leerkrachten van
hun kind(eren) tussen 16 u. – 19.00 u. Op dit contactmoment is er naast kennismaking ook ruimte
om de praktische werking van de klas uit te leggen en vragen te beantwoorden.
Ook de kinderen die instappen in de loop van het schooljaar zijn van harte welkom!

Innovatieve loftklas - officiële opening !
Volgende week donderdag openen we onze innovatieve loftklas officieel. Dit betekent meteen de start
van ons ambitieuze meerjarenplan om onze school verder te ontwikkelen met het oog op de innovatieve wereld van vandaag en morgen.
Deze leer- en leefomgeving is speciaal ontwikkeld voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar en is meer
dan een bezoekje waard tijdens het openklasmoment volgende donderdag 9 september 2021 van
16 u. – 19 u. met om 19 u. de officiële opening.
Onze innovatieve loftklas is de eerste fase van ons project Boomgaard 2025.

Mededelingen
Van harte welkom - Het schoolteam van de Boomgaard wenst alle kinderen,
ouders en familie een leerrijk en vreugdevol schooljaar toe!
Voor Meester Jos (peuter & 1ste kleuter) en juf Lien (3de kleuter) zal het schooljaar een paar weken later starten. We wensen hen in de eerste plaats een goed
en voorspoedig herstel toe!
We verwelkomen juf Jana (Peuter & K1) en juf Kyanna (3 de kleuter).
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Mobiliteit kleuterschool – Terecht zijn er vragen omtrent de mobiliteit rond het begin- en einde van
de schooltijd in de Boomgaardstraat. Wat betreft de autoparking kleuterschool geldt er volgende
regeling om de veiligheid op het schooldomein te waarborgen :
* Parking kleuterschool niet gebruiken:
Begin van de schooltijd: tussen 8.20 u. – 8.45 u.
Einde van de schooltijd: maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.40 u. en 16.05 u.
Woensdag tussen 11.15 u. en 11.35 u.
Vrijdag tussen 14.45 u. en 15.10 u.
* De voor- en naschoolse opvang: parking vrij toegankelijk om uw kind op te halen of te brengen.
* Kind(eren) brengen en ophalen kleuterschool:
Begin van de schooltijd: tot aan de speelplaats.
Einde van de schooltijd: aan de schoolpoort.

Fluojassen - Iedere leerling van de school kreeg terug een fluojas in bruikleen voor het volledige
schooljaar. De bedoeling is dat uw kind in functie van de verkeersveiligheid hiermee naar school komt en
’s avond mee naar huis gaat.

Oude schoolbanken krijgen nieuw leven - Vorig weekend werden oude schoolbanken opgehaald in De Boomgaard om een getroffen school van de watersnood in de streek van Luik te helpen. Hopelijk kunnen de kinderen er ook spoedig aan hun schooljaar starten!
We wensen het hen van harte toe!

Gezonde start / ouderraad - Dankzij de helpende hand van onze ouderraad konden we woensdag van
start gaan met een gezond tussendoortje. Zo kregen alle kinderen de kans om te proeven van verschillende stukken fruit: appels, peren, druiven, … tijdens het pauzemoment. Op donderdag was de ouderraad eveneens paraat voor de pasdag van de T-shirts. Deze kunnen gebruikt worden in de lessen lichamelijke opvoeding en schooluitstappen.
Eerste communie - De uitgestelde eerste communie gaat door op zaterdag 25 september om
11.30 u. in de kerk Sint-Michiel in Kuurne. Mochten er nog vragen zijn, kan u steeds contact opnemen
met juf Katrien of met Karen Devroe van de parochie - karen.devroe@kerkinkuurne.be
Loopcross - Op woensdag 22 september 2021 organiseert de Gemeentelijke Sportraad op het
voetbalveld een veldloop voor de lagere scholen van Kuurne (sportpark te Kuurne).
Dag van de sportclub - Op woensdag 29 september 2021 is het dag van de sportclub.
Voor deze gelegenheid mogen alle kinderen in sportieve kledij naar school komen.
Geen school - Op Ezelsmaandag 4 oktober 20121 is er GEEN school!

