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Beste ouders,
Het Buggenhoutse bos is een mooi stukje natuur waar heel wat omliggende gemeenten enkel van kunnen
dromen. Het belang van het bos kan dan ook niet onderschat worden: het is een mooie plek om te
wandelen, te fietsen of tot rust te komen temidden van de natuur.
Het is zeker een
n pluim op de hoed van ons gemeentebestuur en het Agentschap
schap Natuur & Bos dat ze de
voorbije jaren werk maakten van een gevoelige uitbreiding van het Buggenhoutse bos.
bos De laatste
bosuitbreiding dateert alweer van 2013.
Dit jaar kocht het Agentschap Natuur en Bos bijkomende percelen grond aan ter hoogte van een zijweg van
de Schommeldreef (t.h.v. boerderij Beukenhof) om een nieuwe bosuitbreiding te realiseren. De
boswachter vroeg de hulp van onze leerlingen om deze bosaanplant te realiseren. We gaan graag in op
deze vraag omdat we er van overtuigd zijn
zijn dat onze leerlingen zich hierdoor nog bewuster zijn van de
waarde van dit uniek stukje Buggenhoutse natuur.
Op 8 maart 2018 zullen alle klassen van de lagere school op verschillende
verschillende tijdstippen (zodat de zwemlessen
ook kunnen doorgaan) naar de plantweide in de Schommeldreef trekken om de handen uit de mouwen te
steken. We willen u daarom vragen dat uw kind die dag kledij draagt die vuil mag worden.
worden Voorzie ook een
paar laarzen en een extra paar kousen in een afzonderlijke zak.. Zorg je er voor dat alle kledij
genaamtekend is?
Vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos wordt voorzien in plantgoed en schopjes. We voorzien
bovendien dat de grotere kinderen de kleinere kunnen helpen bij het vullen van de plantgaten.
plantgate Samen
realiseren we een bosuitbreiding die ’t Sprinkhaantjesbos mag heten.
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar trekken met de bus naar de Schommeldreef. De kinderen
van het derde tot het zesde leerjaar trekken met de fiets naar de bosuitbreiding.
ng. Daarom willen we vragen
dat al deze leerlingen die dag met de fiets naar school komen, dat hun fiets technisch in orde is en dat de
leerlingen een fluohesje en een fietshelm bij hebben. Wie dit heeft, brengt ook een fietsslot mee.
Waar stallen we onze fiets?
3e en 4e: onder het afdak op de grote speelplaats (aan de Sprinkhaangrafitti)
5e en 6e leerjaar: in de fietsenstalling
We nodigen u dan ook uit om na 8 maart een kijkje te gaan nemen in de Schommeldreef. Het
Sprinkhaantjesbos zal te vinden zijn op volgende coördinaten: N 50°59.590 E 004°11.682
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