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 DE MAAND IN BEELD 

Theater “Concert 

Magique” voor PK  
CC DE WERF 06/12/2019 

Hoe meeslepend kan muziek zijn? 

 

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet 
vinden voor deze wonderlijke muzikale reis 
inspiratie bij derwisjen, bij sjamanen en hun 
repetitieve rituelen, in ritmes, ademhalingen en 
stilte. Ze brengen liedjes in bestaande en 
onbestaande talen, over bijzondere momenten 
in een klein mensenleven: de eerste keer kijken 
naar een regenboog, de eerste keer op de bus 
of op de zolder bij opa en oma, de eerste keer 
ontdekken hoe de ogen van de poes in het 
donker licht geven of het zien van de volle maan 
en de sterren. 

Bos en Voet gaan in ‘concert magiq’ op zoek 
naar het meeslepende van muziek, iets wat 
peuters zeer intuïtief kunnen beleven, soms 
heel hartstochtelijk en magisch. 

 

Welkom in onze kerstbar! 
 

 
 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE KERSTVAKANTIE 

EN FIJNE FEESTDAGEN!  
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DE 24 UUR VAN BS LP BOON 

Bedankt iedereen! 

 

 

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN 

DE TOMBOLA! 

 
Deze gelukkigen mochten de 4 hoofdprijzen 
van de tombola mee naar huis nemen: 
 
Rita De Backer uit Erembodegem 
Rik Van Vaerenbergh uit Affligem 
Anju D’Hondt uit Ronse 
Emile Van Cauwenbergh uit Erembodegem 
 
Proficiat! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWS VAN DE 

LEERLINGENRAAD 

OPROEP! 

De leerlingenraad deed een oproep aan alle 
kinderen om wat meer aandacht te 
besteden aan orde en netheid op het 
schooldomein: in de leescaravan, aan het 
brooddozenrek, in de speelzaal, in de 
toiletten,… 
Zij zullen een oogje in het zeil houden, om 
ervoor te zorgen dat onze school een zo 
aangenaam mogelijke plek is voor iedereen! 
Dikke pluim, jongens en meisjes van de 
leerlingenraad!   

Aan iedereen die van dichtbij of veraf 
meewerkte of aanwezig was op onze 24 
u van BS LP Boon: een hele dikke merci! 
Natuurlijk ook dank aan de 2 atleten 
die de 24u tot een goed einde 
brachten! 
 
Dat het een groot succes was hoeven 
we u inmiddels niet meer te vertellen. 
Zoals aangekondigd zal de opbrengst 
rechtstreeks geïnvesteerd worden in de 
inrichting van onze polyvalente zaal en 
aan de peuter- en kleuterspeelplaats. 
De werken aan de polyvalente zaal 
zullen nog in december aangevat 
worden!  
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ACTIVITEITENKALENDER 

 

03/12/2019   CLB L6 Denderleeuw  
06/12/2019   Zwemmen L2 
    Bibbezoek L34 
    Theater “Concert Magique” PK in CC De Werf 
13/12/2019   zwemmen L2 
19/12/2019   oudercontact + kerstbar vanaf 15.20u 
21/12/2019   kerstvakantie 
t.e.m. 
05/01/2020  


