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Beste lezer,
Het schooljaar is alweer voorbij.
We mogen spreken van een rijk gevuld schooljaar met zeer veel mooie
momenten voor iedereen maar helaas voor sommigen ook met momenten van
intens verdriet.
Het einde van het schooljaar betekent zomer en grote vakantie. Even afstand
nemen van het dagelijkse schoolgebeuren.
Het einde van het schooljaar betekent ook afscheid nemen van het zesde
leerjaar. Zij gaan een nieuwe start maken op een nieuwe school en zijn
voortaan weer de ‘kleinsten’. Ze studeren dit jaar met 39 leerlingen af. Allemaal
getalenteerde, enthousiaste jongeren die het, mits wat inspanning en
doorzettingsvermogen, ongetwijfeld nog ver zullen schoppen.
We wensen jullie alle goeds en zeker niet vaarwel maar wel tot ziens…
Ook de kleuters uit de derde kleuterklas staan te trappelen voor de volgende
grote uitdaging. Zij starten in september in de ‘grote’ school en ze kunnen
nauwelijks wachten om aan dat grote avontuur te beginnen.
Het hele schoolteam heeft zich weer enorm ingespannen om er voor de
kinderen een prachtjaar van te maken.
Ook dit jaar konden we rekenen op heel wat vrijwilligers die ons kwamen
helpen. De lees – en handwerkmoeders, de mensen van de oudervereniging,
onze schoolraad, de gemachtigde opzichter aan de rotonde, de mensen van
ons schoolbestuur en alle mensen die ik misschien ben vergeten maar wiens
bijdrage van onschatbare waarde is. Dankjewel aan iedereen !
Echt helemaal stil zal het tijdens de vakantie in de school niet zijn. We zullen
ook dit jaar weer de handen uit de mouwen steken om een kleuterklas te
schilderen.
We kijken al vooruit maar eerst gaan we genieten van een beetje vrije tijd. Zon,
rust, spelen, reizen, barbecue, ijsjes,… gewoon lekker doen waar we zin in
hebben.
Joepie, het is vakantie!
We wensen iedereen een zorgeloze en zonnige zomervakantie toe.

Sportsprokkels: Lenteloop
Vrijdagavond 4 mei rond 19 uur werd het startschot weer gegeven
voor de jaarlijkse Lommelse lenteloop. Eerst gaven de kleuters het
beste van zichzelf voor een afstand van 200 meter. Daarna was
het de beurt aan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.
Zij liepen 400 meter. De 800 meter werd gelopen door de kinderen
van het derde en vierde leerjaar. En tenslotte werd de 1000 meter
gelopen door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Er
vielen toch wel wat Boudewijntjes in de prijzen. Zo was er
zilver voor Lex Plessers, Kato Lemmens, Scheveneels Julie en
Pieter Michiels.
Het goud ging naar Ans Michiels. Yana Hesius en Amber Cochet
Maar ook alle andere deelnemers hebben het beste van zichzelf gegeven en dat leverde ook
nog mooie resultaten op !
Een hele dikke proficiat voor alle kinderen die zich ingezet hebben voor onze school!

Sportsprokkels: Sportdag
Dit jaar hadden we een heel leuke sportdag op de voetbalvelden achter de Soeverein. Daar
deden we in de voormiddag allerlei spelletjes en sporten. Na een gezellige picknick maakten
we een flinke wandeling naar de Sahara waar we nog in de zand konden spelen.

Sportsterrendag
Onze school nam dit jaar ook deel aan de Sportsterrendagen.
Tijdens de Sportsterrendagen staan er 2 concepten centraal : Sport je droom voor het 1ste tot
en met 4de leerjaar en Sport daagt je uit voor het 5de en 6de leerjaar. Ook dit was weer een dag
waar alle kinderen veel plezier aan beleefden.

Sneeuwklassen
Naar jaarlijkse traditie hebben de 6deklassers weer de tijd van hun leven beleefd in het mooie
Zwitserland. Dit jaar ging de reis naar Leysin.
Het weer zat reuze mee, er werd goed geskied, gewandeld en de groepssfeer zat super.
Naast de skiles en de mooie wandelingen stonden er ook veel andere activiteiten en spelletjes
op het programma. Gelukkig kunnen we deze meerdaagse schoolreis nog verderzetten de
volgende jaren. Het volgende schooljaar gaan we alvast naar Zinal van 29 maart tot 05 april.

Onze deuren staan altijd voor jullie open.
Ook volgend schooljaar hebben we KENNISMAKINGSUURTJES gepland zodat NIEUWE

OUDERS EN HUN KINDEREN kunnen kennismaken met onze school. Terwijl het kind even
in de klas speelt, krijgen de ouders een rondleiding en wordt de werking van onze school
uitgelegd.
Dit op volgende woensdagen van 10.45u tot 12.00u:
19 september 2018
10 oktober 2018
14 november 2018
12 december 2018
16 januari 2019

13 februari 2019
20 maart 2019
08 mei 2019
05 juni 2019
19 juni 2019

Voor de BROERTJES en ZUSJES van de kinderen die reeds op onze school zitten zijn er
MEESPEELUURTJES op woensdagen van 11.00u tot 12.00u
24 oktober 2018
19 december 2018
23 januari 2019
20 februari 2019

03 april 2019
22 mei 2019
12 juni 2019

Gelieve wel steeds een afspraak te maken op 011/54 46 74. Zo zijn we zeker dat we de
gepaste tijd kunnen vrijmaken voor u.

Overige activiteiten en klasuitstappen
Vergeet zeker niet om ook eens een kijkje te nemen op de klasblog
Daar vinden jullie natuurlijk nog veel meer leuke verslagen en artikeltjes.
Hoe kom je daar terecht?
Je surft naar www.boudewijnschoollommel.be
Daarna klik je op ‘kleuters’ of ‘lager’ naargelang de klas die je zoekt.
Dan klik je op de naam van de klas waarvan je de blog wil bekijken.
Veel kijkplezier!

Kangoeroe-rekenwedstrijd
Kangoeroerekenwedstrijd 2018

Ook dit schooljaar namen weer ongeveer 90
leerlingen van de tweede en derde graad deel
aan de jaarlijkse rekenwedstrijd. Dit jaar zaten
maar liefst 27 leerlingen in de top 100 van
Limburg!!! Een resultaat waar we terecht fier
op mogen zijn!! Een dikke proficiat aan alle
leerlingen die aan deze wedstrijd deelgenomen
hebben. Ze hebben allemaal met de juiste
mindset mee gedaan en zijn allemaal als
Growies te werk gegaan!!
Superdesuper!

Nieuwe website
Onze nieuwe website is volledig klaar. Hij zal vanaf volgende week online gaan.
Zoals het een nieuwe website betaamt, heeft hij een fris kleurtje/kleedje gekregen. Hij
voldoet aan alle nieuwste normen qua beveiliging en dynamische scripts en zal dus
ook op tablet en smartphone goed te bekijken zijn omdat hij zich automatisch aanpast.
De leerkrachten blijven ook nog gewoon met hun blog werken. Daar vinden jullie dan
meer specifieke info betreffende de activiteiten in de klas.
Neem gerust eens een kijkje op het vertrouwde webadres
www.boudewijnschoollommel.be

Nieuwe logo van de school
Ons oude mannetje dat gebruikt werd als
schoollogo geraakte stilaan wat gedateerd.
Bovendien ging het helemaal niet om een origineel
ontwerp maar werd het gewoon ergens ‘geleend’.
Hierdoor kwam je het ook regelmatig tegen bij
gemeentelijke scholen in het Waalse landsgedeelte
en zelf tot in Frankrijk toe.
Iedereen was het erover eens dat we nu dan wel
eens moesten nadenken over iets unieks voor onze
school.
Onze directeur is hiervoor gaan tekenen en daaruit
vloeide ons nieuwe logo voort. Een grote zwierige B
van de Boudewijnschool die ook wel wat weg heeft
van een groot hart; ons hart voor de kinderen.
Verder zijn er 3 mannetjes te zien in verschillende
kleuren en groottes. Deze verschillen duiden op de
verscheidenheid in sociale achtergrond en herkomst van de kinderen en het feit dat we
letterlijk allemaal verschillende zijn. Het aantal verwijst naar de differentiatie op school in de 3
niveaus. We bieden namelijk eerst en vooral onderwijs voor de modale leerling. We steken
zeer veel tijd en energie in leerbedreigde kinderen in de vorm van voltijds zorgambt naar de
binnenklasdifferentiatie. Maar ook de leerlingen
die extra uitdaging nodig hebben, worden zeker
niet vergeten.
Ook hier hebben we extra uitbreiding in de vorm
van klimop en kangoeroewerking. Voor elke
leerling doen we dus ons uiterste best.
De kleuren dan zijn een verwijzing naar het
Katholiek onderwijs Vlaanderen waarvan we
deel uitmaken

ONTHAALDAG kleuters en nieuwe leerlingen
Op zaterdag 1 september tussen 10:00 en 12:00 uur zijn de nieuwe kleuters en nieuwe
leerlingen van harte welkom in hun nieuwe klas. Ze kunnen dan kennismaken met de
klasgenootjes en de juf. Tot dan!

Bijkomende vrije dagen volgend schooljaar
Donderdag 06 december (lokale verlofdag)
Maandag 20 mei (lokale verlofdag)
Woensdag 01 mei (Feest van de arbeid)
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei (Hemelvaart)
Maandag 10 juni (Pinkstermaandag)

Pedagogische studiedagen (enkel de kinderen hebben vrij)
Maandag 24 september
Woensdag 30 januari

Klassikale ouderavond lager in september






04/09: klassikale ouderavond lager voor het 1ste leerjaar en alle nieuwe leerlingen om
19:00 uur in de turnzaal en aansluitend in de klas
10/09: klassikale ouderavond lager voor het 2de, en 3de leerjaar in de klas om 19:30 uur
(zonder het algemene gedeelte)
12/09: klassikale ouderavond lager voor het 4de leerjaar in de klas om 19:30 uur
(zonder het algemene gedeelte)
13/09: klassikale ouderavond lager voor het 5de leerjaar in de klas om 19:30 uur
(zonder het algemene gedeelte)
11/09: klassikale ouderavond lager voor het 6de leerjaar in de klas om 19:30 uur
(zonder het algemene gedeelte)

Algemene ouderavond kleuters
Ook in het nieuwe schooljaar houden we een algemene ouderavond in de turnzaal. De juffen
en ander personeel van de school worden voorgesteld en de vernieuwingen van dat jaar
meegedeeld. Daarna worden jullie vriendelijk uitgenodigd in de klas van je kind.
We voorzien voor elke leeftijd een aparte avond.
 03/09 : klassikale ouderavond kleinste (+nieuwe) kleuters om 19:30 uur in de
turnzaal (juf Heidi Gerits en juf Marita Geboers/juf Judith Geerts*)
 05/09 : klassikale ouderavond om 19:30 u in de klas (juf Myriam De Smet
en juf Martine Boonen)
 06/09 : klassikale ouderavond om 19:30 u in de klas (juf Myriam Vanherck
en juf Isabel Jansen/juf Birthe Geuens)
* Onder voorbehoud van mogelijke verschuivingen binnen de scholengemeenschap

Onze oudervereniging
Heb je ook interesse om de school een handje toe te steken.
Wil je je inzetten tijdens onze initiatieven, deelname aan
Levensloop, een bierverkoop, helpende handen tijdens de
kienavond, een fietstocht, de tapploeg op het schoolfeest, gewoon
een leuke activiteit of misschien heb je nog andere ideeën om
onze school op één of andere manier positief te ondersteunen?
Dan is onze oudervereniging zeker iets voor jou!
We vergaderen maandelijks anderhalf uurtje.
Heb je interesse of wil je gewoon eens een kijkje komen
nemen?
Vraag gerust even bij de directeur wanneer de eerste vergadering
plaatsvindt. We sturen je dan een uitnodiging.
WELKOM!
De verslagen zijn steeds ter inzage beschikbaar op het secretariaat.














we weer naar Pennezakkenrock geweest zijn en dat het een zeer geslaagde uitstap
was. De leerlingen van 5 en 6 hebben genoten van alle optredens en randanimatie.
de klas van juf Myriam De Smet een nieuw kleurtje krijgt tijdens de klusjesdagen en dat
is geen simpel werkje, zo’n kleuterklas verven.
onze zesdeklassers een spetterende afscheidsfuif hebben gekregen van de
oudervereniging. Het was weer heel geslaagd!
de leerlingen van het 4de tijdens hun tweedaagse van de beste catering ever hebben
genoten dankzij onze directeur.
diezelfde leerlingen na dat eten nog steeds allemaal gezond en levend waren 
onze vers gepensioneerd secretaresse Rian Bleyen bij de TOP 100 genomineerden
voor Leraar van het jaar was.
ze hiervoor in Antwerpen was uitgenodigd op een mooie (maar warme) plechtigheid,
georganiseerd door KLASSE.
we met 25 collega’s zijn meegegaan als fans en morele ondersteuners.
die leraar van het jaar dit jaar geen ‘leraar’ mocht zijn maar iemand die de school
ondersteunt en een warm hart toedraagt.
onze nieuwe zesdeklassers volgend jaar nog eens naar Zinal op sneeuwklassen gaan.
alle leerlingen hebben genoten van een heerlijk ijsje op de laatste schooldag.
het schooljaar alweer omgevlogen is.

Overlijdens
Hiermee willen we onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van :
Albert (Jef) Mariën, Vader van onze directeur Guy Mariën.
Jeanne Verheyen, weduwe van Jean Winters (oud-collega).
Marleen Claes, grootmoeder van Mathis Maes.
Frans Colson, schoonvader van logopediste Heidi Feyen
Henk Holthuizen, grootvader van Roanne, Olivia, Florias en Matthio Vanduffel.

Geboortes
Mogen we de gelukkige (groot)ouders feliciteren met de geboorte van:
Ravza, zusje van Rafet en Berfin Demircan.
Samuel, broertje van Leonid en Nathan Willekens
Fie, zusje van Tis en Nien Mannaerts

Kalender begin schooljaar
augustus
27/08-31/08
01/09

Inschrijvingen 10:00-12:00 (vr-do)
Onthaalmoment nieuwe kleuters/leerlingen
10.00 – 12.00

03/09

11/09
12/09
13/09
16/09-17/09
19/09
24/09

Aanvang nieuw schooljaar
Algemene ouderavond kleinste kleuters
(1K) 19:30 in de turnzaal
Algemene ouderavond 1ste leerjaar en alle
nieuwe leerlingen 19:00 in de turnzaal
Klassikale ouderavond 4-jarige kleuters
(2K) 19:30
Klassikale ouderavond 5-jarige kleuters
(3K) 19:30
Klassikale ouderavond 2de en 3de leerjaar
19:30
Klassikale ouderavond 6de leerjaar 19:30
Klassikale ouderavond 4de leerjaar 19:30
Klassikale ouderavond 5de leerjaar 19:30
Levensloop
Kennismakingsuurtje nieuwe kleuters
Pedagogische studiedag  kinderen vrijaf

10/10
24/10
27/10

Kennismakingsuurtje nieuwe kleuters
Meespeeluurtje kleuters broertjes & zusjes
Begin herfstvakantie

september

04/09
05/09
06/09
10/09

oktober

Namens het voltallige
leerkrachtenteam en bestuur van
de Boudewijnschool wensen we
iedereen een zonnige en vooral
ontspannende vakantie toe !!

