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Schooljaar 2017-2018 : maart-april
Jaarthema: Ieder zijn verhaal…
Letterheld blijft actief en ging de voorbije maanden voluit voor poëzie. De filmpjes zijn te bekijken via de
facebookpagina van de klas.
Wie een opdracht instuurt naar letterheld@edu.heiligharttemse.be of in de brievenbus op de speelplaats onder het
afdak steekt, kan nog steeds prijzen winnen.
Op 25 januari was het gedichtendag, maar gedurende deze periode hebben alle klassen gewerkt met en rond poëzie.
Het was geen gemakkelijke opdracht, maar samen komen we tot iets moois.
We stellen een gedichtenbundel samen met alle gemaakte werkjes. Hieronder zijn er al enkele om van te proeven. ….
Ik wou dat ik niet op het podium stond
Ik wou dat ik niet op het podium stond
maar me kon verstoppen onder de grond.
Ik wil nu stoppen
want ik ken geen moppen.
Ik wil hier liever niet staan
en naar huis kunnen gaan.
Ik ben nu heel hard aan het zweten
omdat ik mijn tekst ben vergeten.
(Anwar, Anisa, Xena en Roumaissa)

Doos, dozer, gedoosd!
Doos in doos!
Doos in doos in doos!
Doos in doos in doos in doos...
Doos op doos!
Doos op doos op doos!
Doos op doos op doos op doos!
De laatste doos op de dozen..... boem patat......
De dozen zijn boos.
( Blauwe klas )

De maand maart is jeugdboekenmaand. Deze keer staan boeken en verhalen over wetenschap en techniek
centraal. Ben jij ook meer zo’n doener dan een lezer? Wel dan zijn doe-boeken misschien wel iets voor jou. Daar
staat in uitgelegd hoe je iets kan maken of hoe je een proefje kan doen. Misschien ben je wel geïnteresseerd in hoe
een auto werkt of wil je weten wie de motor heeft bedacht. Ga deze maand op zoek, lees en doe het allemaal.
Tijdens de maand april hebben we dankzij de relaties van letterheld een aantal auteurs kunnen uitnodigen op onze
school. Zij komen vertellen hoe het is om schrijver te zijn en stellen enkele van hun boeken voor.
Kijk snel in de kalender wie wanneer langskomt.
TIP: De gemeentelijke bibliotheek biedt deze maand ook veel activiteiten aan in dit thema. ( Zie facebook)

Spaghetti-avond
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Op stap met…
Het tweede leerjaar naar de bakker
In het tweede leerjaar werkten we deze maand rond het thema beroepen. We leerden
oude en nieuwe beroepen kennen. We zongen over echte en verzonnen beroepen en
mochten een gedicht en kunstwerk maken over ons droomberoep.
Als afsluiter gingen we op bezoek bij bakker Dierickx, de pepe van Zoë. Hij vertelde ons
alle geheimen van zijn bakkerij en als verrassing mochten we ook eens proeven van de
lekkere soesjes!

Het derde leerjaar naar de kerk en de moskee
De leerlingen van het derde leerjaar maakten tijdens de
godsdienstlessen kennis met verschillende godsdiensten.
Naar aanleiding van deze lessen kregen ze in de
plaatselijke moskee een rondleiding onder begeleiding
van juf Rukiye, waarvoor onze dank. Op het einde van dit
bezoek werden ze verwend met een drankje en een
versnapering. Hartelijk dank voor deze leuke attentie.
Er werd ook een bezoek gebracht aan de Heilig Hartkerk.
De kinderen toonden tijdens de beide rondleidingen veel
interesse en respect voor ieders geloof.

Dinogekte bij de oudste kleuters
Met de oudste kleuters hebben we drie weken rond de
dinosaurussen gewerkt. Als start van dit thema lag er
een ei in onze klassen. Van wie zou dat zijn? En wat
komt eruit? We fantaseerden er op los! We speelden in
de klas met dino 's, leerden een Engels versje van juf
Kelly, maakten een echte fossiel, schilderden een dino,
zochten in het zand naar skeletten.... Als hoogtepunt van
dit thema gingen we met de bus naar het
natuurhistorisch museum in Brussel. Daar zagen we
levensgrote dino-skeletten en ook kleine. Er waren ook
een aantal interactieve spelmogelijkheden zoals een film
van de bewegende dino, de juiste tanden bij de juiste
dino zoeken, de wind het dino-skelet laten bedekken,
luistertelefoons... We sloten de dag af met een lekker
ijsje en gingen voldaan weer naar school. De week erna
konden we de kennis van in het museum verder
gebruiken in de klas. Als afsluiter van het thema keken
we samen naar de film 'The good dinosaur'.

School in actie
Zesde leerjaar: Genoot met volle teugen op het netbaltornooi.
De jongensploeg werd 5de en de meisjesploeg behaalde brons.
Vijfde leerjaar: Knutselen voor carnaval, origineel en leuk.
Vierde leerjaar: Valentijn laten we niet zomaar passeren.
We maken een eigen valentijskaart in de stijl van Burten Morris
Derde leerjaar: Hun zenuwen nu beter kunnen controleren door het zenuwlied te zingen.
Tweede leerjaar: Tijdens de les creatief schrijven zelf nieuwe spelregels bedacht om het ganzenspel te spelen.
Eerste leerjaar: Samen met de vlinders een nieuwjaarsreceptie hield op de speelplaats.
Oudste kleuters: De voorbije maanden heel wat afgereisd hebben. Van de Noord- naar de Zuidpool, langs de
indianen in Amerika naar lang vervlogen tijden met de dinosaurussen.
Jongste kleuters: Bij het begin van het jaar nog wat slaperig waren, maar er na enkele weken alles over konden
vertellen. Daarna lieten ze zich graag inpakken door het thema dozen.
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Kun jij de teksten bij de juiste foto’s plaatsen?

Welke activiteit kun je niet terugvinden?

Van welke activiteit vind je twee foto’s?

Familienieuws
Afscheid:
 Staf De Maeyer, overgrootvader van Xander Verbeke ( L4A )
 Elisabeth Liessens, grootmoeder van Ranaa Van den Bossche ( L6 )
Geboorte:
 Sem, broertje van Maxim Stevelinck (L3)

Leerlingenraad - kinderraad
De leerlingenraad heeft een teken- en ontwerpenquête gehouden bij de leerlingen van de school.
Daarbij hebben ze gevraagd aan de jongste leerlingen om hun favoriete speeltuig voor op de speelplaats te tekenen.
De kleuters gaan nog aan de slag samen met de kleuterleerkrachten.
De oudste leerlingen denken ook mee na over de inrichting van de speelplaats.
Op de volgende leerlingenraad zullen we de verzamelde informatie analyseren en bespreken.

Nieuws van de ouderraad
Oudercafé met FEMMA opnieuw een succes.
Wegens ziekte kon het oudercafé met het CLB niet doorgaan. Dankzij de leden van de
ouderraad werd er snel een waardig alternatief gevonden. Een boeiende voormiddag rond
een lekker en snel gerechtje.
Bedankt voor deze leuke activiteit.
Het pannenkoekenfeest op Maria Lichtmis
is een jaarlijks weerkerend succesverhaal
waar de kinderen naar uitkijken. Dit is natuurlijk niet mogelijk zonder
de bakkers voor een groot aantal zoetgebekte mondjes.
Een warme dank aan alle leerkrachten en ouders die
pannenkoeken maakten.
Met de opbrengst van de fluofuif heeft de ouderraad enkele ‘veilige victors’ gekocht. Dit zijn fluo
mannetjes om aan de oversteekplaatsen te zetten. Dit om de automobilisten hun aandacht te vestigen
op overstekende kinderen. Met dank aan ieders inzet op de voorbije fluofuif.

Inschrijvingen vanaf geboortejaar 2016 of ouder
De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019
van 12 maart tot en met 30 maart 2018:  alle kinderen
van 23 april tot en met 31 augustus 2018:  alle kinderen die nog geen plaats hebben in een school
Breng steeds een identiteitsbewijs van je kind mee bij de inschrijving a.u.b.
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Personeel
Door de stijging van het aantal instappende kleuters in vergelijking met vorig jaar, kunnen we vanaf de
krokusvakantie 16 lestijden extra inrichten bij onze kleuters.
Concreet betekent dit dat juf Kelly en juf Dorien meer zullen ondersteunen bij de jongste kleuters ( blauwe en rode
klas ). Op vrijdag komt ook Caroline, een kinderverzorgster, mee ondersteunen.
Tot eind april blijft juf Kelly de klassen overnemen van de leerkrachten die 4/5 werken.

kalender schooljaar 2017-2018

Noteer de activiteiten al op je kalender 

maart
maa - din 5-6
dinsdag 6
woensdag 7
donderdag 8
vrijdag 9
maandag 12
maandag 12
woensdag 14
donderdag 15
vrijdag 16
vrijdag 16
vrijdag 16
zaterdag 17
maandag 19
woensdag 21
vrijdag 23
vrijdag 23
maandag 26
woensdag 28
donderdag 29
vrijdag 30
vrijdag 30

Sprookjesklassen in het Laathof te Hingene
13.00 Medisch schooltoezicht
14.00 voorleesuurtje in de bibliotheek
kinderraad op het gemeentehuis
Nationale pyjamadag t.v.v. Bednet
start inschrijvingen tweede periode
13.30 bibliotheekbezoek n.a.v. jeugdboekenweek
9.00 bibliotheekbezoek n.a.v. jeugdboekenweek
13.00 VASTENVOETTOCHT t.v.v. Broederlijk Delen
9.00 bibliotheekbezoek n.a.v. jeugdboekenweek
13.30 bibliotheekbezoek n.a.v. jeugdboekenweek
14.00 bibliotheekbezoek n.a.v. jeugdboekenweek
Spaghetti-avond
9.30 zwemmen
14.00 voorleesuurtje in de bibliotheek
PEP-dagen in Sint-Niklaas
8.30 Medisch schooltoezicht
9.30 zwemmen
9.00 eucharistieviering VASTEN
sportdag
sportdag
PAASSPEL

L1 + L2
L3
5 tot 10 jarigen
vertegenwoordigers
iedereen in pyjama naar school
nieuwe inschrijvingen
L4A
L6
Allen
L4B
L5
L2
allen
L1 – L3 – L5
5 tot 10 jarigen
L6
L5
L1 – L3 – L5
lager
L5
L6
kleuters + L1 en L2

Paasvakantie van 31 maart t.e.m. 15 april
14.00 voorleesuurtje in de bibliotheek
18.00 Vormselviering Heilig Hartkerk
sportdag
zeeklassen
sportdag
auteurslezing Walter Balen
sportdag
buitenspeeldag
sportdag
9.30 zwemmen
auteurslezing Luc Embrechts
auteurslezing Marc Tijsmans
14.00 voorleesuurtje in de bibliotheek
Medisch schooltoezicht
Lokale verlofdag : geen school
Dag van de Arbeid: geen school
10.00 Eerste Communie

allen
5 tot 10 jarigen
iedereen welkom
L4
L5 + L6
L3
L1 + L2
L1
L2-L4
L2
L1 – L3 – L5
L3 + L4
L5 + L6
5 tot 10 jarigen
Vlinders : deel 1
allen
allen
iedereen welkom

april
Woensdag 11
zaterdag 14
maandag 16
maa 16 – vrij 20
dinsdag17
dinsdag 17
woensdag 18
woensdag 18
donderdag 19
maandag 23
maandag 23
dinsdag 24
woensdag 25
donderdag 26
maandag 30
dinsdag 1 mei
zaterdag 5 mei

vakantiedagen 2017-2018
O.-H.-Hemelvaart:
brugdag:
Pinkstermaandag:
vrijaf:

donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdagnamiddag 29 juni 2018
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