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Schooljaar 2018-2019 : november-december 
 

 Jaarthema: Een hart voor de natuur… 

We zijn er meteen hard tegenaangegaan.  
In september organiseerden we in het park ‘Den Esch’ een pick-nick met de 
hele school. We hebben een wandeling door het park gemaakt en onze 
boterhammen opgegeten op het grasplein. 
 

We zagen heel wat watervogels op de vijvers in het park. Het was een heel fijn 
moment toen de zwanen over onze picknickplek vlogen. In oktober hebben we 
met de hele school een zwerfvuilactie gedaan op de school  en in de buurt. 

Dat het nodig was bewijst het resultaat van onze actie. Ongeveer 15 zakken afval hebben we opgehaald. 
Onder een boom hebben we een zelfs een sluikstort gevonden.  
Dit hebben we gemeld aan de gemeente. 
Ondertussen heeft de werkgroep jaarthema een ‘Groene Bende’ 
opgericht. Dit is één leerling van elke klas die mee de groene gedachte 
uitdragen in de klas en op school. Zij controleren of de anderen het 
goed doen en geven zelf het goede voorbeeld. 
 
Directeur Peter  
 

leerlingenraad         

De leerlingenraad is opnieuw verkozen.  
L4: Zico Wilssens en Nour Soussi     ( opvolgers : Oumnia Chair en Anwar Charif-Tribak ) 
L5A : Sam Pieters en Sami Maysa     ( opvolgers : Bartu Bayrak en Tahir Elazzouzi ) 
L5B : Fien Bulteel en Kerim Boz       ( opvolgers : Amina Zivoli en Aaya Akhbouch ) 
L6: Younes Charif-Tribak en  Jassir Elazzouzi ( opvolgers : Semih Boz en Mariam Benlamchich ) 
Ze zijn al een eerste keer samen geweest om de verdere werking te bespreken en de afgevaardigden voor het 
kinderparlement van de gemeente te verkiezen. 
Semih Boz (L6) en Fien Bulteel (L5)  zullen onze school vertegenwoordigen in de raadzaal van het gemeentehuis.    

Personeel 2018-2019:  

In oktober kon onze school een nieuwe medewerker aanstellen. Ons aantal anderstalige nieuwkomers stond op 6 
leerlingen. Hiermee konden we een extra leerkracht aanwerven voor 11 lestijden. 
Juf Lara geeft Nederlands aan onze anderstalige nieuwkomers op maandag namiddag, woensdag voormiddag en 
vrijdag namiddag. Bij de lessen gericht op specifieke schooltaal kunnen ook andere leerlingen aansluiten bij deze 
lessen. De klasleerkrachten en zorgleerkrachten bepalen dit.  
EXTRA: De anderstalige nieuwkomers krijgen op dinsdag namiddag extra taalles in de gebouwen van het CVO.  
Deze lessen worden ondersteund door de dienst onderwijsopbouwwerk van de gemeente. 
 
Juf Pascale blijft voorlopig nog afwezig. Zij wordt vanaf 5 november  voltijds vervangen door Axelle Vanhove. 
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School in actie 

Jongste kleuters 

De afgelopen twee maanden hebben we niet veel stilgezeten. 
  

In de laatste twee weken van september hebben we gespeeld en geleerd over 
appels en peren. Wij hebben dan ook de kans gekregen om op bezoek te gaan in 
de boomgaard van Tiny en Raf De Dycker. Hier hebben de kleuters kunnen 
ervaren dat de appels en peren niet in de winkel groeien, maar aan de bomen. 
Ook hebben we tijdens de rondleiding appels mogen eten, rotte appels op de 
grond zien liggen, een rups een gaatje zien maken in een appel, en nog veel meer! 
  

Tijdens de eerste twee weken van oktober zijn er een aantal dieren op bezoek 
geweest in de rode en de blauwe klas. Een vis, een vogel, een konijn, een 
blindengeleidehond, een pony,  een kat en 2 cavia's.  De kleuters hebben de kans 
gekregen om de dieren te aaien en te verzorgen. Als afsluiter van deze twee weken 
zijn we op bezoek geweest naar de kinderboerderij van Bornem. Onze voormiddag 
was hier veel te kort! 
  

In de laatste twee weken voor de herfstvakantie zijn we met onze kleuters op zoek gegaan naar 
beestjes met acht kriebelpootjes en ook beestjes die een slijmspoor achter laten. Inderdaad 
spinnen en slakken! Het was leuk om te zien hoe de meeste van onze kinderen hun angst 
overwinnen en uiteindelijk een spin of slak op hun hand durven zetten. Er zijn er zelfs die dit een 
geweldige ervaring vinden en er veel plezier in hebben. Ook hier hebben we geleerd om respect 
te hebben voor deze beestjes. Komen we er eentje binnen tegen, dan gaan we ze buiten zetten. 
Als afsluiter van dit thema hebben we familie van de kleuters uitgenodigd om mee te genieten 
van het tik-tak moment rond spinnen en slakken, en af te sluiten met een kommetje vers gemaakte soep. 

Oudste kleuters 

In de maand september werkten we met de oudste kleuters rond het thema 
‘Mijn lichaam, mijn zintuigen en de dokter’.  Tijdens deze maand hebben we 
geleerd om onszelf te tekenen.  We tekenden ook onze omtrek met krijt op 
de speelplaats en we probeerden alle lichaamsdelen te benoemen.   We 
speelden ook met de ontdekdoos ‘Spiegels en brillen’.  
Het thema ‘Zintuigen’ vonden onze oudste kleuters erg leuk. Vooral het 
blotevoetenpad in Steendorp, het geluidenspel, de proeftafel, de voeldozen, 
de gehoorkokers, de geurtafel enz. waren een succes. 
Tijdens het thema ‘De dokter’ toverden we onze poppenhoek om tot een 

ziekenhuis. Onze winkel werd een apotheek en onze zandtafel werd een labo waar onze 
kleuters allerlei siroopjes konden maken aan de hand van een stappenplan.  De kleuters 
leerden ook vlotjes tellen en ze vulden zo allerlei medicijnendoosjes met behulp van 
opdrachtkaarten.  We gingen ook aan de slag met onze schaar en we knipten tal van rondjes.  
Ten slotte maakten we ook kennis met alle spullen uit de dokterskoffer. 
In de maand oktober maakten we kennis met de heksen en het bos. We leerden de lieve heks 
Platvoetje kennen.  Onze klas werd weer omgetoverd tot een heksenhuis vol spinnen en 
andere kriebeldieren.  Ook onze winkel werd een echte kruidenwinkel vol vieze dingen voor 
in de heksensoep.  Tijdens de week van 15 oktober kregen onze nieuwsgierige verkennertjes 
ook de kans om met al hun zintuigen de natuur te ontdekken in natuurpark Zoobidoe te 
Moerzeke. Ze snelden de natuurkoning en -koningin te hulp en ze vervulden de spannendste 
doe-opdrachten. 

Derde leerjaar: Wat leerden we al allemaal? 

In de maand september werd  de leerstof van het tweede leerjaar herhaald. Zo kwam het rekenen tot 100 weer aan 
bod en werden ook de maal- en deeltafels opnieuw ingeoefend.  
Ondertussen hebben we de getallen tot 1 000 leren kennen en maken we optellingen en aftrekkingen tot 1 000.  Als 
de leerlingen de leerstof tot  100 goed kennen, is de stap naar 1 000 niet zo moeilijk. 
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Voor spelling hebben we de voorbije weken geoefend op het verenkelen en verdubbelen van medeklinkers  vb. taak 
- taken / tak -  takken.  M.b.v. een stappenplan en veel herhalingsopdrachten proberen we de spellingregels sneller 
onder de knie te krijgen. 

Vijfde en zesde leerjaar ( derde graad ) 

Op dinsdag 18 september 2018 trokken de leerlingen van het 
vijfde leerjaar in een stralend zonnetje naar de sportvelden. We 
begonnen de dag met een initiatie tafeltennis in het lokaal van TTC 
Temse. Opslag, backhand, forehand,... werden geoefend en tot slot 
een wedstrijdje om af te sluiten. 
 

De zon lokte ons toen naar 
buiten, waar de kinderen in twee 
groepen werden verdeeld. 5A 
begon met het touwenparcours 
waarbij de leerlingen allerlei 

opdrachten moesten doen, terwijl 5B een bomentikspel speelde. Nadien werd er 
gewisseld. We sloten de voormiddag af met een 1-minuut-wedstrijdje per 2 op het 
touwenparcours.   
De middagpauze brachten we door op het SpeGT terrein waar we eerst hongerig 
onze boterhammetjes opaten en vervolgens het terrein optimaal gebruikten om te 
voetballen, te klimmen, te chillen en natuurlijk te ravotten. 
Om 13 uur werden we in sporthal Temsica verwacht. We trokken onze 
turnpantoffels terug aan en begonnen aan een tikspel ter opwarming.  
Juf Sofie had een heus parcours opgesteld waar baskettechnieken werden 
getraind. In groepjes van 4 of 5 werden alle opdrachten tot een goed einde 
gebracht. Traditiegetrouw sloten we de sportdag af met een Kiekeboe verstopspel tussen de toestellen en matten. 
Altijd fun! Moe maar voldaan stapten we terug naar school. 
 

Op dinsdag 9 oktober 2018 trokken de leerlingen van het vijfde leerjaar in 
de voormiddag en het zesde leerjaar in de namiddag naar het Administratief 
Centrum ‘De Zaat’ voor een rondleiding op alle verdiepingen. We maakten er 
kennis met verschillende gemeentediensten, zoals: burgerzaken, 
cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, milieudienst, personeelsdienst, enz. 
We brachten ook een bezoek aan de vergaderzaal van de gemeenteraad op 
de bovenste verdieping. Daar kregen we een deskundige uitleg over de taken 
van het college van burgemeester en schepenen en de werking van de 
verkiezingen. Als afsluiter bewonderden we het prachtige uitzicht over de 
zaat (de vroegere Boelwerf), de Schelde, de kerk, het oude gemeentehuis, de 
bib en nog veel meer. 
Iedereen was heel geboeid en we leerden veel bij over onze gemeente! 

Nieuws van de ouderraad 

Het eerste oudercafé voor alle mama’s en papa’s is reeds achter de rug. Het 
thema waarrond we samen aan de slag gingen was “ochtendstress 
vermijden”. Traag ontbijten, eerst nog even spelen, wat tv kijken, op het 
gemak de juiste outfit uitkiezen, nog een hysterische bui,… en dan, ai, te 
laat… Zo herkenbaar voor vele ouders. Samen met vzw De Keerkring 
(centrum voor opvoedingsondersteuning) wisselden we op woensdag 17 
oktober interessante tips en tricks uit hoe we met onze kroost de 
ochtendroutine rustig kunnen laten verlopen. 
Binnenkort gaan we opnieuw samen rond boeiende ouder-gerelateerde 
thema’s aan de slag. We houden je op de hoogte via de Van Harte, flyers, 
facebook,…  

Ook zullen we vanuit de ouderraad de grootouders met lekkere koffie, thee en snoeperijen verwennen op het 
grootouderfeest. En Sinterklaas en zwarte piet kunnen uiteraard rekenen op onze helpende handen.  
Op de kerstmarkt op vrijdag 14 december staan we eveneens mee paraat om er een leuke gezellige boel van te 
maken. Heb je vragen, suggesties of interesse in de ouderraad? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be.  
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Werken op school 

We zijn de afwerkingsfase ingegaan. Stilaan wordt de speelplaats afgewerkt.   
Alle putten en rioleringen zitten weggestopt onder een putdeksel in de grond. 
In het gebouw is de verlichting geplaatst.  
Er moeten nog een aantal aansluitingen gelegd worden. 
De groene vloer is  gegoten. Tijdens de vakantie kijken we uit naar de witte toilethokjes. 
Daarna zal het sanitair aangesloten worden.  
Ook de voorzieningen naar de refter moeten opnieuw aangesloten worden. 

Kalender schooljaar 2018-2019                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

november 

27 okt – 4 nov  herfstvakantie      allen  
maandag 5 nov  START ACTIE HELM OP FLUO TOP   lager 
maandag 5 nov  8.30 instappers      jongste kleuters 
maandag 5 nov  start actie: HELM OP, FLUO TOP!    lager 
woensdag 7 nov  Toneelvoorstelling: Esperimenteren Roxy   L1 L4 
donderdag 8 nov  NM  zwemmen       Lager (alle klassen) 
vrijdag 9 nov  NM Heksenspel      K3 – L1 
maandag 12 nov  9.00 bezoek bibliotheek     L2A + L2B + ouders 
dinsdag 13 nov  programmeren op school     L5 + L6  
dinsdag 13 nov  10.30 bezoek bibliotheek     L1B + ouders  
donderdag 15 nov VM handbalinstuif ( sporthal )    L3 
donderdag 15 nov NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
vrijdag 16 nov  Handbaltornooi ( sporthal )    L4 
dinsdag 20 nov  10.30 bezoek bibliotheek     L1A + ouders 
woensdag 21 nov 10.30 bezoek bibliotheek     L3 + ouders 
donderdag 22 nov NM zwemmen       Lager ( alle klassen)   
vrijdag 23 nov  Grootouderfeest ( turnzaal )    kleuters 
maandag 26 nov  9.00 bezoek bibliotheek     L6 + ouders 
dinsdag 27 nov  9.00 bezoek bibliotheek     L5A + L5B + ouders 
woensdag 28 nov pedagogische studiedag    leerlingen geen school ! 
donderdag 29 nov sportdag      L5 
vrijdag 30 nov  Sint op bezoek       alle klassen 

december 

maandag 3 dec  9.00 bezoek bibliotheek     L4 + ouders 
maandag 10 dec  Medisch Schooltoezicht     K2 ( deel 1 ) 
donderdag 13 dec LEEFRAPPORT      Lager 
vrijdag 14 dec  Kerstmarkt op school     Allen 
dinsdag 18 dec  Medisch Schooltoezicht     K2 ( deel 2 ) 
donderdag 20 dec 9.00 kerstviering      lager 
vrijdag 21 dec  LEERRAPPORT 1ste trimester    lager   
22 dec – 6 jan  Kerstvakantie      allen    

Belangrijke data:   

dinsdag 12 maart fotograaf op school     allen 
zaterdag 23 maart spaghettiavond      allen 
zaterdag 4 mei  18.00  Vormsel in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode )  vormelingen 
zaterdag 18 mei  10.00 Eerste Communie in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode ) communicanten 
zaterdag 8 juni  Schoolfeest      allen 
 
 

 

 


