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Beste lezers,
De eerste maanden van het schooljaar zijn alweer voorbij.
Een nieuw schooljaar, een nieuwe juf , een nieuwe klas,…
Voor sommigen zelfs een nieuwe school. Welkom aan al onze nieuwe leerlingen !
Hopelijk voelen ze zich al goed thuis.
De juffen en de meesters zijn al druk in de weer geweest. Ze doen keihard hun best
om er weer een tof en leerrijk jaar van te maken.
Ondertussen staat de herfstvakantie voor de deur. Even tijd om alles los te laten.
We wensen jullie dan ook een deugddoende vakantie toe zodat we nadien iedereen
met opgeladen batterijen terug mogen verwelkomen!

Ik ken een heel klein stoeltje
Je vindt het vaak in ‘t bos
Het staat daar onder de bomen
Of tussen ‘t groene mos.
Het heeft soms mooie kleuren
En ‘t is ook vaak heel klein
Nu zeg, wat zou dat wezen
Wat voor stoeltje zou dat zijn ?

Informatie van ons naar jullie.
We waren weer blij om in september heel veel ouders te mogen verwelkomen tijdens de
ouderavonden. We vinden het belangrijk om de ouders zoveel mogelijk te informeren en te
betrekken bij ons schoolgebeuren.
Op de klasblog kan je de belevenissen van de kinderen in hun klas volgen.
Waar vind je die klasblog ?
Je surft naar de schoolwebsite. 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 kijk- en surfplezier gewenst !

Onze deuren staan altijd voor jullie open.

Ook dit 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 10.45 u. tot 12 u.
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 op onze school zitten zijn er
MEESPEELUURTJES op woensdagen van 11 u. tot 12 u.
24 oktober 2018
19 december 2018
23 januari 2019

03 april 2019
22 mei 2019
12 juni 2019

20 februari 2019
Gelieve wel steeds een afspraak te maken op 011/54 46 74

Ons team

Op sneeuwklassen

Dit schooljaar gaan we op sneeuwklassen naar Zinal
van vrijdag 29 maart tot vrijdag 05 aprilt 2019.

Ook dit jaar verkopen onze kinderen weer overheerlijke wafels en
lekkere ijstaarten ten voordele van de sneeuwklassers

Kalender

Maa 03
Don 06
Woe 12
Zat 15
Woe 19

november
Holderdebolder (kleuters)
Oudervereniging 20.00
Kennismakingsuurtje kleuters van ‘nieuwe’ ouders
Individuele oudercontacten lager + rapport
Bierproeverij met quiz
Alles met de bal (3de en 4de leerjaar)
december
Sinterklaas komt op bezoek
Vrijaf voor alle kinderen
Kennismakingsuurtje kleuters van ‘nieuwe’ ouders
afhalen en rondbrengen ijstaarten en wafels
Meespeeluurtje broertjes/zusjes van onze kleuters

Vrij 01 februari
Woe 30 januari
Zat 16 feb

Om alvast te noteren
kienavond
Pedagogische studiedag
schoolfeest

Don 08
Din 13
Woe 14
Woe 21
Vrij 23
Don 29

Voetbaltoernooi
Op woensdag 10 oktober namen weer heel wat leerlingen deel aan het jaarlijkse 4 x 4
voetbaltoernooi.

Veldloop
Ook dit jaar stonden er weer heel wat leerlingen van
onze school aan de start van de Vlaamse
veldloopdag.
Iedereen zette zich in voor de volle 100% en er waren
zelfs enkele ereplaatsen weggelegd voor onze
deelnemers.

Van harte proficiat aan alle deelnemers van de sportactiviteiten!

Verslagen oudervereniging en schoolraad
De verslagen van onze oudervereniging en van de schoolraad zijn steeds ter inzage
beschikbaar op het secretariaat.
Wil je graag eens (vrijblijvend) komen kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is op
dinsdag 13 november om 20.00. Altijd welkom.

Overlijdens:
Mogen we onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden
van:

 Pol Dirckx, overgrootvader van Nore Mallans
 Mariette Clemens , overgrootmoeder van Milan
Vanbockryck
 George Peeten , ex-collega van de Boudewijnschool
 Jozefien Bervoets, grootmoeder van Sverre Vanhoof

Geboortes:
Mogen we de gelukkige ouders feliciteren met de geboorte van :





Lowie : broertje van Laurens van de Ven
Aline : zusje van Sam Vandervee
Theo : zoontje van juf Joke Flament
Bastian : broertje van Matse Wyns

Fijne herfstvakantie !

Fijne herfstvakantie!

