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BOOMGAARDNIEUWS
Mededelingen
Data extra-muros

Samen school maken
Traditiegetrouw ontvangen jullie met deze nieuwsbrief een eerste reeks
praktische info om dit schooljaar comfortabel te starten. De eerstkomende
dagen worden nog nieuwsbrieven verstuurd.

Zeeklassen 2de leefgroepen:
17.09.18 - 21.09.18
Sportklassen 4de leefgroepen:
01.10.18 - 05.10.18
Bosklassen 3de leefgroepen:
08.10.18 - 12.10.18
Meer nieuws op de info-avond in de
klassen.

Data studiedagen
school
Dinsdag 16 oktober 2018
Woensdag 13 maart 2019
School is beide dagen dicht. Opvang
tem. de 2de leefgroep mogelijk met
vooraf inschrijving in het Stibo.

Data team- en
studiedag Stibo
Vrijdag 21 september 2018
Vrijdag 19 oktober 2018

Het Boomgaardteam
1ste leefgroepen (classe-unique)
Sandra (kleuterjuf) en Cynthia (kinderbegeleidster Stibo)

Beide dagen is het Stibo dicht.
Kleuters brengen eigen lunch mee.
Opvang wordt voorzien door de
school ’s middags en tot 15u45.

Eetmalen
Warme maaltijden
Vanaf maandag 3 september zijn
warme maaltijden beschikbaar voor
lager onderwijs voor wie deze
besteld heeft eind vorig schooljaar.
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De kinderen van wie de ouders dit
vergeten zijn kunnen pas warme
maaltijden bestellen vanaf de 4de
week september. Zij brengen dus
tot dan eigen lunchpakket mee.

Carine (kleuterjuf) en Zoë (kinderbegeleidster Stibo)

Water wordt door de school steeds
voorzien. We kiezen voluit voor
water of thee (mee te brengen).
Andere drankjes worden niet
toegestaan. (zie intern reglement
de Boomgaard).

Broodmaaltijden
Vele ouders besteden reeds
aandacht aan het samenstellen van
een gezonde brooddoos. We
hopen ten zeerste dat deze trend
zich voortzet. Dit maakt ons blij.
Donderdag is veggie-dag. Graag
ook dan geen vleesbeleg op de
boterham.
Elk jaar worden tal van ‘verloren
brooddozen’ weggebracht naar de
kringloop. Mogen we er nogmaals
op aandringen brooddozen duidelijk
te naamtekenen met onuitwisbare
stift of een ander label. Willen jullie
samen erop letten dat kinderen hun
brooddozen ’s avonds steeds terug
meenemen? Zo vermijden we de
stapels die zich ophopen in de
mand.

Dienie (kleuterjuf) en Heike (kleuterjuf op woensdag)

en Caroline en Els (kinderbegeleidsters Stibo)

Tussendoortje
Lager: elke dag brengen de
kinderen 1 stuk fruit mee.
Kleuter: de kleuters brengen 1 stuk
fruit mee op woensdag. De andere
dagen drinken ze soep.

Formulieren

Stéphanie (kleuterjuf) en Chris (kinderbegeleidster Stibo)

Aan de ingang van het secretariaat
liggen alle formulieren klaar die
ingevuld moeten worden indien van
toepassing (socio, alleen de school
verlaten,..). Zij worden ook digitaal
meegestuurd met deze nieuwsbrief.
De formulieren kunnen terecht in de
brievenbus van het secretariaat.
(links naast de deur). De bus wordt
dagelijks geledigd.

!2

September 2018-deel1
!
Kinderen zonder toelating van
zelfstandig schoolverlaten mogen
de school niet verlaten.

2de leefgroepen (lager: 1ste graad)
Ingrid en Heike op vrijdag

Kinderen zonder inschrijving in de
socio kunnen niet starten. Dit
omwille van verzekeringstechnische
redenen.

De socio
De woensdagnamiddagactiviteiten
starten woensdag 5 september voor
alle ingeschreven kinderen. Kevin
en Wendy blijven de vaste
begeleiders. In het volgende krantje
meer nieuws daarover.

Valeria en Heike op donderdag

Het secretariaat
Steeds paraat om jullie bij te staan!

Ilse: elke dag uitgezonderd
op woensdag.

An

Wouter: op maandag en
woensdagvoormiddag

3de leefgroepen (lager: 2de graad)
Petra en Lander
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Viviane:
secretariaatsmedewerker

4de leefgroepen
Claudia en Els

Ben van sport
Turnen

Ontbijt op de Boomgaard!

Alle kinderen van het lager brengen
turnpantoffels, broekje en shirt mee
in een zakje. Alles naamtekenen
a.u.b.
De kleuters brengen enkel
turnpantoffels in een zakje mee.
zowel zakje als pantoffels
naamtekenen, desnoods met een
symbooltje dat jouw kleuter herkent.

Turnen start reeds op
maandag 3 september.
Zwemmen
Zwemmen gaat reeds door vanaf
dinsdag 4 september. De oudste
kleuters gaan samen met de 2de
leefgroep zwemmen op dinsdag.
Op zwemdagen liefst gemakkelijke
kledij aandoen zodat de
allerjongsten zich efficiënt aan- en
uit kunnen kleden.

Iedereen, grootouders, ouders, kinderen: welkom op ons
jaarlijks Boomgaardontbijt! Zoals steeds gevarieerd en
dat van 7u30 tot 8u20.
In bijlage sturen we ook de inschrijvingsstrook door want het komt er snel
aan. De inschrijvingsstrookjes vinden jullie eveneens in de vakjeskast.

Praktische ondersteuning
Het feestcomité en het Boomgaardteam vragen helpende handen.Naar
jaarlijkse gewoonte zijn het de ouders van 2 klasgroepen die zullen
aangesproken worden om mee te helpen zowel tijdens het ontbijt en ook
daarna (na 8u20). De respectievelijke klasleerkrachten zullen jullie
aanspreken en lijsten ophangen.
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Maak er een gewoonte van om op
de zwemdag bij het einde van de
schooldag de natte zwemzakken
mee te nemen. Bedankt.

Oproep naar alle ouders
Ouders die gemakkelijk aan ontbijt-ingrediënten zoals eieren, choco, brood,
sappen,... kunnen geraken graag een seintje aan: fdesander@gmail.com

Pierkesloop
Wanneer? Zondag 7 oktober

Fietsen stallen

Waar? Wouter Weylandtstadion
gelegen Emanuel Hielstraat 106 –
9050 Gentbrugge

Zolang de nieuwbouw er niet is met de nodige fietsstallingen die zullen
voorzien worden, moeten we roeien met de riemen die we hebben. Dat vergt
de nodige afspraken.

Ingang voor de Pierkesloop: enkel
via het groene hek in Frederick
Burvenichstraat 171

Ouders stallen hun fiets buiten.
Personeel kan fiets binnen stallen vooraan aan de ingang. Daar staan geen
kinderfietsen, noch buggy’s e.d. Aangezien deze ruimte ook archiefruimte is
en achteraan het schoonmaaklokaal waar poetskarren moeten doorkunnen
vragen we om onze vraag te respecteren.
Kinderen 1ste en 2de leefgroepen stallen hun fietsen in de patio aan klas
Lander/secretariaat.
Kinderen 3de leefgroepen stallen hun fietsen aan patio ter hoogte van klas
Valeria.
Kinderen 3de leefgroep stallen hun fietsen buiten op de speelplaats.

Voor alle kinderen van de lagere
school (6 tot 12 jaar) en ouder- en
lerarenloop.
Vanaf 8u30 inschrijven tot 9u30
voor de kinderen. Tot 11u. Voor de
volwassenen.
Deelnameprijs: 5 euro per persoon.
Alle info te vinden op
www.pierkesloop.gent

Training
De one mile a day die terug
opgestart worden op school worden
aanzien als voorbereidende
training.

Schooluren en
voortoezicht
Lager: voortoezicht
Tussen 7u30 en 8u. is telkens één
leerkracht verantwoordelijk voor het
toezicht in de refter vooraan.
Mogen we vragen geen kinderen
zonder toezicht achter te laten.
Gelieve het Stibo (boven) te
verwittigen indien je opmerkt dat
niemand aanwezig is. Zij zullen
contact opnemen.
Tussen 8u. en 8u20 begeven de
kinderen zich naar hun klas of naar
de speelplaats. Bij elke start van
het schooljaar worden afspraken
met de kinderen gemaakt wat wel
en niet kan. Deze hangen uit aan
de deurstijl zodat je als ouder mee
een oogje in het zeil kan houden.

Dit zijn afspraken die in de klassenraden en de kinderschoolraad besproken
worden. Willen jullie als ouders daar mee op toezien. Bedankt!

Brutus
We brengen dit initiatief van 2 Boomgaardmama’s Marie en Chantal, graag
opnieuw onder jullie aandacht aangezien gezond en duurzaam eten nauw
aan ons hart ligt. Let wel: dit is een privé-initiatief en heeft niks met de school
te maken. Alle communicatie en betalingen verlopen via hen

Nieuw: Brutus op donderdag en vrijdag
Vanaf dit schooljaar leveren we een dag extra: op donderdag en vrijdag dus.
Op donderdag is het aanbod enkel vegetarisch. Bestellen kan op
www.brutus.gent tot 12u de dag voordien.

Nieuw: Joker van de maand
Voor elke donderdag of vrijdag kan je de “joker van de maand” bestellen. De
joker vervangt de boterhammen in de lunchbox. Fruit, groentes en snack
blijven. Benieuwd naar de joker én naar het menu voor september? Voortaan
kan je het menu makkelijk checken.

Nieuw: extra betaalmogelijkheid via Bancontact
Op onze website kan je nog altijd de gewenste lunchbox bestellen per week
of per maand en voortaan kan je ook betalen via Bancontact, naast de
kredietkaartopties.
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Lager: schooluren
Klastijd van 8u20 tot 12u10 en van
13u45 tot 15u25.
De leerkrachten zijn aanwezig op
school 15 minuten voor aanvang
van de les in de leraarskamer. Zij
zijn na 15u25 nog minstens 15
minuten aanwezig. Als je nog iets
dringends wil meedelen is dit het
moment.
De onderwijstijd van de kinderen
start stipt 8u20. Gelieve als ouder
dit te respecteren. Voor belangrijke
imededelingen maak je beter een
afspraak met de leerkracht.
Kom op tijd. Het is vervelend voor
eigen kind maar ook voor de groep
en leerkracht indien kinderen te laat
binnenkomen. Samen opstarten
werkt verbindend.

Kleuter: voortoezicht
Tussen 7u. en 8u20 zorgt een
kinderbegeleidster van het Stibo
voor de opvang in klas Sandra of
Carine. Vanaf 8u10 komt een
kleuterjuf mee toezicht houden.

Welkom op de Boomgaard
Klas Sandra
Emin Gellens
Mona Bot

Klas Carine
Alma Lamsens
Lou Vandekerckhove

Klas Dienie
Boris Wuyts

Klas Stéphanie
Luz Montanez Ducatteeuw Luz

Klas Valeria
Raffi Decoodt
Elena Morel

Klas An
Viggo Decoodt

Klas Lander
Kiano Morel

Kleuter: schooluren

We nemen afscheid van

De uren zijn dezelfde als in het
lager. Elke kleuterjuf start met vrij
hoekenwerk. De kring start om 9u.
Met aandrang vragen we om tijdig
aanwezig te zijn.

Klas Stéphanie

Te laat!

Anchu Ramirez Albornoz

Fietspech, fileleed of de wekker niet
horen kan iedereen overkomen.
Gelieve de school te verwittigen.
Idem dito voor de leerkrachten.

Jaane Steenbeke

Klas Els

En tot slot

De onderwijstijd van de kinderen
start stipt 8u20. Gelieve als ouder
dit te respecteren. Voor belangrijke
mededelingen maak je beter een
afspraak met de leerkracht.

Kalender
Kalender komt in de loop van
volgende week.
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