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Afwezigheid melden … 
Wat moet je doen? 

Profilering van onze 
school De Boomgaard 

Op de planning! 

Beste ouder(s), beste kinderen,  
De eerste maand van het schooljaar zit er intussen op. De leerlingen hebben hun plaatsje 

gevonden in de klas samen met de leerkracht en hun vriendjes. In de maandbrief vind je meer 

info over afwezigheden melden en wettigen. We hebben goed nieuws over de naschoolse opvang 

in de Veldstraat. De website van De Boomgaard heeft wat aanpassingen ondergaan. Wat? Dat 

lees je verder in deze nieuwsbrief. Verder vragen we je hulp om onze school vijf mooie sterren te 

geven op Google Review. In oktober staan er overal herfstactiviteiten  gepland. Die vind je in de 

planning terug. Fijne herfsttijd! 

Afwezigheid melden…Wat moet je doen? 
Bij het begin van het schooljaar vestigen we graag nog eens de aandacht op de algemene afspraken 
bij afwezigheid van uw kind. Deze afspraken staan in het schoolreglement. 
 
Voor de leerplichtige kinderen gelden de volgende afspraken: 

-> Kan uw kind niet aanwezig zijn (wegens ziekte of andere reden), dan vragen we om de 
school te verwittigen vóór 9.00 uur op het nummer: 011/27.04.92 

 
-> Is uw kind minder dan 4 kalenderdagen ziek, dan volstaat een ondertekend briefje van 
de ouders. (maximum 4 briefjes per schooljaar). De afwezigheidsbriefjes vind je achteraan 
in de agenda van je kind. 
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-> Is uw kind meer dan 4 kalenderdagen ziek, dan is een doktersbriefje nodig. 
 
  -> Bij een begrafenis van een familielid is een rouwbrief voldoende. 
 

-> Bij Offerfeest en Suikerfeest is het nodig vooraf de school te verwittigen en een 
schriftelijke verklaring af te geven. 

 
-> Voor andere afwezigheden moet u vooraf steeds de toestemming vragen aan de directie. 
 

Voor de kleutertjes gelden de volgende afspraken: 
-> Kan uw kind niet aanwezig zijn (wegens ziekte of andere reden), dan vragen we om de 
school te verwittigen vóór 9.00 uur op het nummer: 011/27.04.92 

 
-> 5-jarigen zijn leerplichtig! Verwittig de school bij ziekte. Voor andere afwezigheden moet 
u vooraf steeds de toestemming vragen aan de directie. 

Start van de naschoolse opvang ‘De Ukkies’ voor de 

kleuterafdeling van de Veldstraat 
We zochten sinds vorig schooljaar naar een nieuwe partner om de naschoolse opvang in de 

kleuterschool van de Veldstraat te voorzien. Vanaf 3 oktober 2022 is het zo ver! We zijn erg blij dat 

we met De Ukkies een samenwerking kunnen opstarten.  De naschoolse opvang van De Ukkies is 

elke werkdag behalve op woensdag. De opvang wordt in de klassen zelf voorzien van 15u30 tot 

18u00. Op woensdagmiddag kunnen we rekenen op de medewerking van vrijwilligster Josiane. Zij 

brengt de kinderen van de Veldstraat naar de naschoolse opvang van De regenboog in de 

Boomkensstraat. We zijn bijzonder blij dat we dit initiatief kunnen lanceren. Wij heten De Ukkies 

van harte welkom in De Boomgaard! Wil je meer info over de naschoolse opvang? Laat het ons 

even weten. 

Voorschoolse opvang in de Veldstraat 
Voor de voorschoolse opvang kunnen we rekenen op twee enthousiaste vrijwilligers die elke 

morgen present zijn in de klasjes van de Veldstraat van 7u30 tot 8u15. 

Eerstvolgende oudercontacten 
Voor alle kinderen is er een oudercontact voorzien op 28 en 29 november 2022. De uitnodiging 

volgt nog. Aan de hand van observaties krijg je een beeld van de ontwikkeling van je kleuter.  De 

kinderen van de lagere school krijgen dan ook hun eerste rapport van dit schooljaar. Houd alvast 

deze data vrij. 
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Wil jij ons helpen om onze school een ster te geven 

op Google Review?  
Ben je tevreden over onze onderwijskwaliteit? Wil je laten horen hoe tevreden je bent over bv. de 

vernieuwde groene speelplaats of de digitale middelen op school of de vele leuke uitstappen, … ? 

Misschien wil je wel vertellen hoe een groot en warm hart het team heeft voor elk kind van De 

Boomgaard. Of … wil je een andere positieve kant van onze school belichten? Dan kan je je sterren 

geven op Google Review. In het overzichtje op volgend blad vind je hoe je hieraan kan meewerken! 

Bedankt alvast! 

 

Dag van de Leerkracht 
Op 5 oktober is het Dag van de Leerkracht. Op deze dag wordt wereldwijd stil gestaan bij het belang 
aan onderwijs. Zo laten we de wereld horen dat elk kind recht heeft op goed, kwaliteitsvol 
onderwijs. Dankjewel, juffen en meesters van De Boomgaard! Jullie geven elke dag opnieuw het 
beste van jezelf aan onze kinderen om ze te laten groeien tot sterke en zelfstandige mensen.  

Onze website in een nieuw kleedje 
Ben je al eens een kijkje gaan nemen op onze website? We zijn volop bezig om de website te 

updaten en wat meer te vertellen wie wij zijn, waarvoor wij staan en wat wij willen betekenen voor 

elk kind op onze school. De oude foto’s zijn weg gehaald. Recente foto’s en filmpjes van onze 
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werking kregen een nieuwe plek. De krachten van onze school zijn extra uitgelicht. Op de website 

staat een knop die rechtstreeks verbindt met facebook.  Daar vind je regelmatig de allerlaatste 

filmpjes en foto’s over onze leeractiviteiten, uitstappen en leerwandelingen.  Je hoeft geen 

facebook account te hebben om de foto’s en filmpjes van onze school te kunnen zien. 

 

 

 

PLANNING OKTOBER 2022 
Maandag 3 oktober:  Opstart naschoolse opvang Ukkies in Veldstraat 

Dinsdag 4 oktober:  Opstart Leerlingenraad  

     Schoolraad en Ouderraad om 19u30 

Woensdag  5 oktober:  Dag van de Leerkracht 

Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

Donderdag 6 oktober:  Opstart Babbeldoos kleuters en 1ste lj 

Vrijdag   7 oktober:   Herfstwandeling voor alle kleuters Domein Nieuwenhoven 

     Herfstwandeling voor 1ste graad Domein Nieuwenhoven 

     Herfstwandeling voor 3de t.e.m. 6de lj Kinderboerderij 

Zondag 9 oktober:  Dwars door Hasselt 

Woensdag 12 oktober:  Dag van de Kinderverzorgster 

Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

Vrijdag  14 oktober:  Shorttrack voor de 3de graad 

Woensdag 19 oktober:  Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

Donderdag 20 oktober:  Inleefatelier ‘Achter de muur’ voor de 3de graad 

Vrijdag  21 oktober:  Kijkdag voor elke nieuwe instapper of nieuwe kleuter 

     Inleefatelier ‘Achter de muur’ voor de 3de graad 

Woensdag 26 oktober:  Zwemmen voor tweede graad en derde graad 

 

Van 29 oktober t.e.m. 6 november 2022: herfstvakantie! 


