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        tel: 03 771 32 47                mail: directeur@edu.heiligharttemse.be             site: www.heiligharttemse.be 

Schooljaar 2019-2020 : september-oktober 
 

Een nieuw schooljaar… 

Een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend. Voor de oude bekenden om elkaar terug te zien en te vernemen 
hoe de vakantie was. Nieuwe leerlingen kijken uit naar wie er allemaal op de speelplaats loopt. Zal ik vriendjes 
maken in de nieuwe klas? Het sociale aspect is heel belangrijk. De school is een ideale ontmoetings- en oefenplaats 
in sociale vaardigheden… Daarom hebben we opnieuw geïnvesteerd in onze speelplaats. 
Gelukkig heeft ook de ouderraad gesponsord met de gespaarde centen uit de 
verschillende acties zoals het eetfestijn, de fluofuif, de wandeltocht … Zij hebben ook 
voor dit jaar weer verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Zeker doen! 
 

 Ook in de klas verandert er heel wat. Vanaf dit 
schooljaar starten we officieel met de nieuwe 
leerplandoelen van het katnolieke onderwijs; 
ZILL-doelen. ZILL staat voor Zin in leren, zin in 
leven. We geven tijdens de infoavonden hier 
zeker nog meer uitleg over. Voor de lagere school starten we met enkele 
nieuwe leermethodes die zijn aangepast aan deze nieuwe leerplandoelen. 
Door deze keuze willen we mee zijn met de moderne ontwikkelingen in het 
taalonderwijs. Er wordt sterk ingezet op lezen en begrijpend lezen. We 
hopen zo de neerwaartse trend in Vlaanderen mee om te buigen. Dit kan 

echter niet enkel op school gebeuren. Zorg ook thuis voor een positief leesklimaat door zelf te lezen en voor te lezen. 
Zo worden niet alleen onze leerkrachten en leerlingen letterhelden, maar ook papa en mama. 
 

Aan iedereen een zinvol, leerrijk en leesrijk schooljaar !     Directeur Peter 
 

Infoavonden        ! enkel voor ouders ! 

Tijdens de infoavonden kunt u als ouder uitgebreid kennismaken met de klasleerrkacht, de typische aandachtspunten in 
de klas én de werkwijzen die op school gangbaar zijn. Het is belangrijk als ouder dat u aanwezig bent op deze avond. 
Zorg dat u er zeker bij bent.  
 

Infoavond: L1, L2, L5 en L6  op maandag 9 september 2019 om 19.00  
 

Infoavond: L3 en L4 op donderdag 5  september 2019 om 19.00  
 

Infoavond kleuterschool: donderdag 19 september 2019 om 19.00 
 

Familienieuws 

Gehuwd: 
 Stéphanie Cools ( kleuterleidster) en Michaël De Witte 
 Tjorven De Busschere ( L3 vorig schooljaar) en Sam Kessels    
 
Nieuw leven: 
 Lainey Maes, zusje van Neil Maes uit de groene klas.  
 Khalid Babalola, broertje van Adekemi Adeola uit het zesde leerjaar 
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Personeel 2019-2020:  

Kleuter :      Lager: 
Blauw: meester Kris     L1A: juf Pascale 
Rood: juf Els      L1B: juf Maja 
Groen: juf Kelly      L2A: juf Kim 
Geel: juf Sielke + juf Stéphanie ( vrijdag )  L2B:       juf Laura  
Oranje: juf Ellen + juf Stéphanie ( dinsdag)  L3: juf Ann (VM) + juf Machteld (NM + woe) 
       L4: juf Axelle (ma/di/woe) + juf Lien (woe/do/vrij) 
Beweging: juf Sofie ( dinsdag en donderdag ) graadleerkracht (L3/L4): juf Tine en juf Axelle    
Zorg:  juf Melissa    L5 : juf Nele + juf Tanny ( vrijdag )  
  Juf Stéphanie    L6:  juf Tania 
       graadleerkracht (L5/L6): juf Vicky 
 

Kinderverzorgster: juf Inge ( dinsdag en woensdag) Zorg:  Meester Bert (niet op do)    
Beweging: juf Leen (ma/ woe/ vrij) /meester Nic (vrij)  

Directie:  Directeur Peter    Zwemmen: juf Leen + klasleerkrachten ( donderdag ) 
 

Secretariaat: Juf Katrijn 
 Juf Katrijn is aanwezig op het secretariaat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Poetspersoneel:  Hetty en Maggy  

Belangrijke info bij de start 

Het aangepaste schoolreglement vind je terug op de schoolwebsite; http://heiligharttemse.be/schoolreglement/ 
De vernieuwde infobrochure kun je inkijken via volgende link: http://heiligharttemse.be/documenten/infobrochure/ 
 

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen gaat van 435 euro naar 440 euro voor de hele schoolloopbaan. 
Voor het schooljaar 2019-2020 zullen: 
- L3 en L4 op countryklassen gaan naar Westerlo van 18 tot 20 september 
- L5 en L6 op zeeklas gaan naar Nieuwpoort van 20 tot 24 maart. 
- L1 en L2 op sprookjesklassen van dinsdag 2 tot woensdag 3 juni naar Hingene.  
 

 Drankenbeleid  
 

Tijdens de speeltijden drinken we enkel water. In de middagpauze bevelen we water aan, 
maar staan we toe dat er een sapje of melk gedronken wordt. De school voorziet enkel in water. 
 

Refter 
Kinderen van wie de ouders niet thuis zijn, kunnen op school blijven eten. 
We vragen aan ouders die thuis zijn om hun kinderen indien mogelijk thuis te laten eten.  
 

Zorg voor een gezonde maaltijd die je kind lust. Liefst een boterhammenlunch.  
Gefrituurde gerechten zijn lekker als ze warm zijn, maar horen niet thuis in de brooddoos. 

 
Lager:                                                                               Kleuters: 
Refterbeurten: 11.45 – 12.05:      L1 en L4              jongste: in de blauwe klas 
bij juf Hetty 12.05 – 12.20: L2 en L6                              bij juf Betty  
  12.20 – 12.35: L3 en L5                        oudste: in de regenboogklas 
Wie nog niet klaar is met eten, mag in de refter blijven.           bij juf  Maria 
 

Oproep: 
 

Bij het brengen van de leerlingen van de lagere school vragen we om afscheid te 
nemen voor de schoolpoort. De leerlingen komen alleen binnen.  
Voor de kleuters mogen ouders meegaan tot aan de dubbele poort of aan het 
blauwe poortje ( Cauwerburg) om daar afscheid te nemen. 
 Voorzie een vast ritueel ( een knuffel of  een  zoen, dan  zwaaien en vertrekken ).  
  
Bij het afhalen van de leerlingen vragen we om te wachten aan de schoolpoort ( niet 
op de speelplaats ) tot het tweede belsignaal. Daarna komen de leerlingen van het 
lager naar jullie toe. De ouders die kleuters afhalen, gaan tot aan het afdak op de 

kleuterspeelplaats en wachten tot de leerkracht hun kleuter naar hen toestuurt.  
 

Gelieve daarna de speelplaats te verlaten. Zo behouden we overzicht en kan het verlaten van de school ordelijk 
gebeuren. 
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Het is niet toegestaan om te fietsen op de speelplaats.   
We stappen af en gaan te voet over de speelplaats. 
 
 

Wees tijdig op school! 
 

De poorten gaan open om 8.15 u. Vanaf dan is er toezicht op school. 
De bel gaat om 8.30. Zorg dat je voor het belsignaal op school bent. 
 

Over de middag zijn de schoolpoorten gesloten van 11.45 tot 12.50.  
Leerlingen die thuis gaan eten, kunnen pas om 12.50 de school binnen.  
 

De school is uit om 15.25. De ouders kunnen op de speelplaats na het tweede belsignaal.  ( Het hek  wordt geopend.) 
 
LET OP: De poort aan de Sint-Amelbergalaan gaat op slot. Wie te laat komt,  gaat rond langs Cauwerburg! 
 

NIEUWS van de ouderraad 

Vanuit de ouderraad wensen we alle kinderen, leerkrachten én ouders een fijne start van het nieuwe schooljaar toe! 
Neem je tijd om te wennen, te leren, te spelen, te groeien en jezelf te zijn. Met iedereen samen geraken we zonder 
twijfel vooruit. 
Ook tijdens dit nieuwe schooljaar zal de ouderraad regelmatig mee de handen uit de mouwen steken. De fluofuif, 
helpen op het grootouderfeest, pannenkoeken bakken bij lichtmis, ons eetfestijn,… Met deze en vele andere 
activiteiten dragen we graag ons steentje bij.    
Je hoort zeker van ons op de infoavonden van de verschillende klassen in september. 
Heb je vragen, suggesties of interesse in de ouderraad? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be.  
In het bijzonder willen we nog welkom zeggen aan alle kindjes (én hun ouders) die voor de eerste keer naar onze 
school komen. Voor jullie is het allemaal extra spannend... 
 
Namens de ouderraad, 
An Uytdenhouwen (voorzitter) 
mama van Nore (L1B), Fiene (oranje klas) en Rune 

Wat verandert er op 1 september 2019: 

De maximumfactuur is aangepast: 
- Voor het kleuteronderwijs blijft die ongewijzigd op 45 euro per kind per jaar. 
- Voor de lagere school stijgt de factuur met 5 euro naar 90 euro per kind per jaar. 
- De maximumfactuur voor extra muros activiteiten mag 440 euro bedragen over de hele schoolloopbaan. 
 

De prijs voor het middagtoezicht bedraagt vanaf dit schooljaar 1 euro per beurt. 
 

Onze school zal zoals alle andere scholen overstappen op het betalen via overschrijving. 
We informeren jullie in september tijdens de infoavonden en via een aparte folder over de praktische werking. 
We vragen wel om tijdig en gepast te betalen. Vul zeker ook steeds de gestructureerde mededeling onderaan in. 
 

Om onze communicatie te verduidelijken zullen we werken met gekleurde bladen. 
Blauw: oudercontacten en infomomenten ( je wordt als ouder op school verwacht ) 
Geel: financiële info ( er moet iets betaald worden ) 
Roos: informatie ( dit moet je weten als ouder ) 
Wit: allerlei ( dit is interessant voor ouders of leerlingen )     
 

Inschrijvingen 

Voor het schooljaar 2019-2020 kan er nog steeds ingeschreven worden.  
Vrije plaatsen: 
geboortejaar plaatsen klas plaatsen klas Plaatsen 
2017     15 L1          9 L4          3 
2016     -3      WL L2          8 L5          1 
2015       0      WL L3          1 L6         -1 
2014-2013       1     
Neem steeds contact op met de school voor de andere leerjaren. Inschrijven op de wachtlijst loont soms de moeite 
als er nog plaatsjes vrijkomen. 
        * WL:  Er is een wachtlijst. 
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Kalender schooljaar 2019-2020                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

september 

maandag 2 sept  Start nieuwe schooljaar.  Welkom aan allen.   KO en lager 
woensdag 4 sept  19.30 ouderraad       leden 
donderdag 5 sept  NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
donderdag 5 sept  19.00 infovergadering       L3 en L4 
maandag 9 sept   19.00 infovergadering      L1, L2, L5 en L6 
donderdag 12 sept  NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
woensdag 18 sept  8.30 vertrek countryklassen     L3 en L4 
woensdag 18 sept  Breng je sportclub naar school … Kom naar school in sportoutfit! Allen 
vrijdag 20 sept   SCHOLENVELDLOOP      L2 – L6 
vrijdag 20 sept   16.00 aankomst coutryklassen op school    L3 en L4 
maandag 23 sept  11.15 toonmoment jarigen     alle leerlingen 
donderdag 26 sept 9.00 startviering schooljaar Heilig Hartkerk   lager    
donderdag 26 sept  NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
vrijdag 27 sept   pedagogische studiedag leerkrachten  leerlingen vrijaf  KO en lager 
maandag 30 sept  lokale verlofdag            iedereen vrijaf   KO en lager  

oktober 

donderdag 3 okt   NM zwemmen in twee beurten L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
donderdag 3 okt   Kronkeldidoe ( in sporthal Temsica )    L1 
vrijdag 4 okt  wereld dierendag      allen 
zaterdag 5 okt   dag van de leerkracht      allen 
week 7-11 okt  WEEK VAN DE KLEUTER      iedereen op tijd! 
dinsdag 8 okt  19.30 schoolraad      leden   
donderdag 10 okt NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
donderdag 17 okt NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
vrijdag 18 okt  LEEFRAPPORT       lager 
maandag 21 okt  bezoek Hof ter Saksen      oudste kleuters + L1 
maandag 21 okt  oudercontacten       L1, L3, L4 en L6 deel1 
dinsdag 22 okt  oudercontacten       L2, L5 en L6 deel 2 
donderdag 24 okt  filmvoorstelling in de Roxy     L4, L5 en L6 
donderdag 24 okt  NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6  lager 
vrijdag 25 okt  LEERRAPPORT       lager  
26 okt – 3 nov  HERFSTVAKANTIE      KO en lager 

NIET TE MISSEN 

4 september 2019 GEKAFT  gratis activiteit in de bibliotheek van Temse + 6 jaar met ouder 
    van 14.00 tot 16.00 met Illustratrice Sarah Van Osselaer 
 
vrijdag 8 november 2019  FLUOFUIF      allen 
vrijdag 22 november 2019 13.00 grootouderfeest     grootouders kleuters 
zaterdag 23 november 2019 13.00 ouderfeest      ouders van kleuters 
zaterdag 7 maart 2020  eetfestijn      allen  
zaterdag 25 april 2020  Vormselviering in de Sint-Petruskerk te Tielrode  vormelingen 
zaterdag 6 juni 2020  schoolfeest      allen 

Berichtgeving vanuit de parochie aangaande Vormsel en Eerste Communie 

Het infomoment  voor ouders die het traject naar de Eerste Communie willen gaan, vindt plaats op 25 september in de 

Sint-Petruskerk te Tielrode om 20.00. 

Het infomoment voor ouders van wie het kind gevormd wil worden  

gaat door op 19 september in de Sint-Petruskerk te Tielrode om 20.00.  

Voor meer info kan u terecht bij pastoor Raf De Loor: 03/771.03.67  of  

raf.de.loor@skynet.be 
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