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Over school… Infomomenten Op de planning! 

 

Beste ouder, beste kinderen, 

Namens het voltallige team van de Boomgaard heten we u allen van harte welkom in het nieuwe 

schooljaar 2022-2023.  We hopen dat de zomervakantie veel rust en ontspanning bracht. We kijken 

er naar uit om samen met jou het schooljaar in te duiken. Veel succes aan iedereen! Een 

deugddoend schooljaar gewenst! 

 

Graag geven we u nog enkele praktische afspraken mee, die het leven op school vergemakkelijken. 

 

De schooluren 

VOORMIDDAG: 
Onze schoolpoort wordt geopend om 08u15. De kinderen gaan rechtstreeks naar de klas. 

-De lessen beginnen STIPT om 08u30. 
-De poort in de Boomkensstraat sluit van 8u30 tot 12u10 
-De voormiddaglessen eindigen om 12u10. 

MIDDAG: 
-De schoolpoort sluit tussen 12u20 en 13u00 
-De thuiseters kunnen vanaf terug op de speelplaats vanaf 13u00. 

NAMIDDAG: 
-De lessen starten terug STIPT om 13u15. 
-De poort in de Boomkensstraat sluit van 13u15 tot 15u15 
-De namiddaglessen eindigen om 15u15. 

 
Onze dank om deze uren te respecteren! 
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Verlaten van de school 

De ouders mogen terug op de speelplaats n a schooltijd. De leerkrachten aan de poort zien erop toe 

dat geen enkel kind zonder toestemming alleen de school verlaat. Bij het verlaten van de school 

vragen we daarom om gelijktijdig met uw kinderen de school te verlaten. Zo behoudt de leerkracht 

die toezicht doet een beter overzicht. Dankjewel voor het begrip.  

Kinderen die ‘s middags of ‘s avonds alleen naar huis mogen gaan, hebben daarvoor schriftelijke 

toestemming nodig van de ouders. 

Indien uw kind vroegtijdig de school moet verlaten, vraagt u hiervoor vooraf schriftelijke 

toestemming aan de directie om misverstanden te vermijden. 

Buitenschoolse opvang “De Regenboog” 

De kinderen die naar de buitenschoolse opvang De Regenboog gaan na schooltijd worden door de 

begeleiders afgehaald in de Boomkensstraat omstreeks 15u30. De kinderen van de Schoolstraat 

gaan zelfstandig naar de opvang om 15u15. 

U dient wel online in te schrijven indien uw kind van de buitenschoolse opvang De regenboog 

gebruik wilt maken. Meer info  vindt u op: https://boomgaard.kt-scholengroep.be/onze-

school/documenten/ 

Voorschoolse en naschoolse opvang Veldstraat 

Twee vrijwilligers zorgen voor voorschoolse opvang in de kleuterschool van de Veldstraat. De 

voorschoolse opvang loopt van 7u30 tot 8u15. De ochtendopvang kost €3/ochtend en is fiscaal 

aftrekbaar. De opvang gebeurt in de kleuterklasjes zelf. 

Voor de naschoolse opvang werken we samen met de Buitenschoolse opvang De Regenboog. De 

school zorgt voor vervoer. 

Middagverblijf 

Tijdens de middagspeeltijd zorgen wij al enkele jaren voor extra toezicht op de speelplaats, vooral 

om de jongste kinderen goed te kunnen opvangen. Wij kunnen hiervoor rekenen op enkele 

gemotiveerde vrijwilligers. Om dit extra toezicht financieel mogelijk te maken, vragen wij voor elk 

kind een tussenkomst van 0.30 € per dag. Dit bedrag wordt tweemaandelijks gefactureerd op de 

schoolrekening en is fiscaal aftrekbaar. 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen tijdens de middagspeeltijd of in het slaapklasje?   Heeft u 

interesse? Dan mag u contact opnemen met het secretariaat. 

Schoolrekening 

Uw kind ontvangt tweemaandelijks een schoolrekening. Op deze rekening worden de volgende 

vergoedingen genoteerd: middagverblijf, zwemmen, turnkledij, uitstappen, culturele activiteiten, … 

Mogen wij u vriendelijk vragen om deze rekening zo snel mogelijk te vereffenen en enkel de 

gestructureerde mededeling te gebruiken? 
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Gezonde en milieubewuste school 

We kiezen ervoor om een gezonde en milieubewuste school te zijn. Op school drinken we enkel 

water. U mag een flesje water meegeven. Een hervulbare fles met water mag natuurlijk ook. Het 

flesje kan altijd tijdens de dag aangevuld worden op school. 

We kiezen er eveneens voor om het afval zo veel mogelijk te bannen. Daarom wordt het afval van 

’s middags terug in de boterhamdoos gestoken. We vragen om een koekendoosje mee te geven. 

Verder willen wij de kinderen aansporen om een gezond tussendoortje mee te nemen zoals fruit, 

een gezonde koek of een boterham. Chocoladekoeken en koeken bedekt met chocolade staan we 

niet meer toe. Woensdag fruitdag blijft behouden. 

Mail van de school 

We gebruiken de schoolmail om informatie door te sturen. Daarvoor gebruiken we het 

mailplatform van Questi. Is je schoolmail nog niet geactiveerd?  Geef zo snel mogelijk je mailadres 

door. We sturen een activatielink. Activeer de link voor al jouw kinderen. Niet alle info is steeds 

voor alle kinderen of leeftijden of klassen bedoeld. Laat ons weten als je problemen hebt om een 

account aan te maken. Wij helpen je graag verder! 

Hierbij nog een link naar een filmpje om je op weg te zetten:  

https://www.youtube.com/watch?v=rWy3G5nQqSM 

Facebook en Instagram 

Volg jij ons ook op onze facebookpagina? Het schoolleven zet zich digitaal verder. Er worden heel 

regelmatig foto’s en filmpjes gepost over het leven op onze school. Volg ons op KT De Boomgaard.  

Ook op Instagram zijn we prominent aanwezig. Je vindt ons op kt_de_boomgaard. Welkom! 

Website van Kindercampus De Boomgaard 

De website van De Boomgaard krijgt binnenkort een nieuw jasje. Ook dit schooljaar zal er 

regelmatig naar verwezen worden. Daar vindt u allerlei info terug over het schoolreglement, de 

vrije dagen, de kijkdagen, info over CLB, info over buitenschoolse opvang,…  

Meer info op: https://boomgaard.kt-scholengroep.be/onze-school/documenten/ 

Uw privacy en dat van uw kind 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij u informeren over de 

verwerking die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen 

om deze te beschermen.  Dit privacybeleid is terug te vinden op de website. Daar vindt u eveneens 

de privacyverklaring van de leerling terug. Indien u vragen heeft, kan u terecht bij onze ‘data 

protection officer’ (DPO) van KT. U kan mailen op: privacy@kt-scholengroep.be.  

U vindt alles terug op: https://boomgaard.kt-scholengroep.be/onze-school/documenten/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rWy3G5nQqSM
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Filmen op de speelplaats 

Wij vragen met aandrang om uw kind niet te filmen op de speelplaats of in het klaslokaal. Er is 

altijd kans dat er andere kinderen op beeld worden vastgelegd. Dit mag niet volgens de privacy van 

elke leerling. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 

De klastitularis maakt wel regelmatig foto’s of filmpjes. Kinderen die niet op beeld mogen 

vastgelegd worden, staan hier uiteraard niet op. Dit kan u aangeven op het toestemmingsformulier 

beeldmateriaal dat binnenkort in de boekentas zit. 

 

Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod in de schoolgebouwen, maar ook op het volledige 

schooldomein. Dat wil zeggen dat er ook niet mag gerookt worden aan de schoolpoorten. 

Infomomenten 
Graag geven we nu al de infomoment voor de ouders mee. De uitnodiging zelf volgt nog. 

o 12  september 2022: 

 18u30 ANK KO en LO 

 19u00 kleuterschool Boomkensstraat 

 19u30 eerste leerjaar 

 19u00 kleuterschool Veldstraat 

o 13 september 2023: 

 18u30: tweede leerjaar 

 19u00 derde leerjaar 

 19u00 vierde leerjaar 

 19u30: 3de graad 

 

Vergroening van de speelplaats       
We zijn erg blij dat de vergroening van de speelplaats Boomkensstraat eindelijk een feit is! Met 

dank aan de Stad Hasselt, ontwerper Anne, tuinaannemer Arnaud en zijn team, onze KT-

preventieadviseur Dirk, KT-klusjesmannen Jo en Fons, de ouderraad, het leerkrachtenteam en alle 

kinderen voor het enthousiasme, de  creatieve ideeën, het geloof in het vergroeningsproject, de 

arbeidsintensieve werkdag(en), … Dankjewel aan de Stad Hasselt voor de subsidies. Dankjewel aan 

de ouderraad voor het sponsoren van de zandzee! Alle kinderen gaan aan heel veel plezier beleven! 
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PLANNING SEPTEMBER 2022 
Donderdag  1 september:    Eerste schooldag om 8u15 

Weekend van 9-11 september:  Runkster Volksfeesten 

Maandag 12 september:  Infoavond voor ANK, kleuterschool en 1ste lj 

Dinsdag 13 september:  Infoavond 2de lj , 3de lj, 4de lj, 5de lj, 6de lj 

Woensdag   14 september:   Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

Woensdag 21 september:  Pedagogische studiedag – VRIJAF voor de kinderen 

Woensdag   28 september:  Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

Vrijdag  30 september:  Facultatieve vakantiedag - VRIJAF 

 

Van 19 t.e.m. 23 september: Naar de kermis voor kleuters van de Boomkensstraat, Veldstraat en 

1ste lj – brief volgt nog  

 

Alle uitstappen en leerwandelingen kunnen doorgaan mits de geldende coronamaatregelen van 

het moment zelf. Indien de code verandert, houden we u uiteraard op de hoogte. 

 


