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

Schooljaar 2020-2021 : januari-februari 
 
 

school in actie 

Jongste kleuters 

Na de herfstvakantie zijn de jongste kleuters het bos (Park Verbeeck) gaan ontdekken. 
Wist je dat er in het bos bomen zijn die een oogje in het zeil houden en dat er ook een 
zeer zieke boom is waar de schors loskomt? 
In het park hebben de kleuters kunnen genieten van het lopen, het tekenen in het 
zand, het lopen over omgevallen boomstammen, boomknuffelen,... Het deed deugd om 
even 'uit ons kot' te komen en te genieten van de natuur! 
https://gopro.com/v/qzWKmG4WGl5Np 
 

                      
 

Tijdens de laatste twee schoolweken van dit jaar leerden we ook nog over Kerstmis. Zo hebben we een echte spar in 
onze klas gezet die we mochten versieren met lichtjes, kerstballen en figuren. Het kerstverhaal naspelen was ook 
superleuk! Soms was er wel wat discussie over wie Jozef of Maria zou spelen, want er waren maar twee mantels. Twee 
voor Maria en twee mantels en stafjes voor Jozef. Gelukkig vonden de kleuters snel een compromis en werd dit met de 

mantel der liefde bedekt 😉  De kleuters vonden het ook fijn om de dikke buik van Maria na te maken door een pop 

onder hun trui te steken. Hopelijk hebben de truien toch hun vorm behouden? 😅 

Oudste kleuters 

Na de verlengde herfstvakantie speelden en leerden we in de klas rond het thema grootouders.  
De kleuters brachten foto 's mee en die hingen we omhoog op een hartje.  
De foto 's hebben nog steeds een plaatsje in onze klas! 
Wat zien onze kleuters hun grootouders graag! 
We knutselden een mooi cadeautje en we leerden een versje. 
Via de facebookpagina lieten we ons dansje zien en zegden we ons versje op.  
Als verrassing maakten we met de hele kleuterschool nog een filmpje. 
Ook al was er dit jaar geen grootouderfeest en kunnen we onze grootouders veel minder zien...  
toch blijven ze de beste en zitten ze in ons hartje. 
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Eerste leerjaar 

December is in het eerste leerjaar een drukke maand. We knutselden een leuke mijter 
voor de Sint en we zongen en dansten de Sinterklaaspolonaise. Ons schoentje werd 
gezet en dan was het spannend afwachten. En ja hoor! Onze tekeningen werden 
meegenomen en wij kregen speculoos, chocolade, 
letterkoekjes en mandarijntjes. 
 

Ondertussen hangt er in onze klas al een gezellige 
kerstsfeer met de adventskrans en lichtjes in de boom. 
 

Bovendien wordt er nog flink gewerkt! 
We ontdekten hoe lang een meter is en zochten in de 
klas naar wat groter, gelijk aan en kleiner is dan een 
meter. Meten maar. Weet jij nog hoe lang de klas is?  
We schrijven voor de allereerste keer onze 
nieuwjaarsbrieven zelf! Daarnaast maken we ook nog 
wat proeven voor ons kerstrapport. 

 

Tweede leerjaar: zelfstandig werk op vrijdag 

Het 2de leerjaar werkt op vrijdagvoormiddag helemaal zelfstandig! Na een korte 

uitleg van de juf krijgen de leerlingen allemaal een blad. Daarop staan alle 

opdrachten die gemaakt moeten worden. De leerlingen moeten beginnen met 

spelling, maar daarna mogen ze kiezen in welke volgorde ze aan de taken werken. 

Ze mogen samenwerken, elkaar helpen en zelfs kiezen waar ze zitten in de klas. 

Ondertussen leest de juf telkens met een ander groepje kinderen. Daarna kan ze 
gaan helpen waar het nodig is. De kinderen doen dit écht goed! 

Derde leerjaar: Metend rekenen; meter, decimeter en centimeter 

We leerden bij wiskunde over de lengtematen.  
Daarbij moet je natuurlijk heel veel zelf meten.  
We werkten in groepjes. Dat was heel fijn. 
Wist je dat : 
1 meter = de afstand is tussen de gespreide armen van een leerling uit L3.  
1 decimeter: ongeveer de afstand is tussen de uiterste ooghoeken.  
1 centimeter: ongeveer de breedte is van je duimnagel.  

Vierde leerjaar: machtig krachtig 

‘Machtig krachtig’ is het thema van wererldoriëntatie waar we de 
voorbije weken rond werkten. We leerden over verschillende vormen 
van natuurlijke energie, soorten batterijen, stroomkringen...   
Helaas konden we nu niet op bezoek naar de windturbine.  
We gingen wel  in groepjes aan de slag om de verschillende termen te 
oefenen via kwartet. We oefenden samen voor de toets en we maakten  
onze eigen stroomkring. Hier brandt de lamp! 
 

Vijfde leerjaar 

Dat het voorbije jaar geen pretje was, hoeven we niet uit te leggen. De leerlingen van het vijfde leerjaar verwerkten 

hun gevoelens in een gedicht. Hieronder enkele resultaten. 

2020 was geen leuk jaar,  
iedereen had het enorm zwaar.  
In Australië waren er hevige bosbranden,  
en corona ging door alle landen.  
Een coronagolf zette ons thuis 
en Joe Biden versloeg Trump in het witte huis.  
Hopelijk komt 2021 snel, 
want ik begin al te bibberen in mijn vel.  
Kaat – 5de leerjaar  

2020 wat een jaar, 
jeetjemina o zo zwaar.  
Het begon reeds allemaal 
met de bosbranden.  
We wouden weg maar hadden 
allemaal pech, ja covid-19 stond in de weg. 
Hou je allemaal sterk en val niet van de berg!  
Nasira – 5de leerjaar  
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Zesde leerjaar: muzische activiteiten 

Het zesde leerjaar was de afgelopen periode heel creatief aan de slag. Ze lieten zich inspireren door Bela Borsodi, een 
Oostenrijks fotograaf, die foto's maakt van kledijgezichten. Hieronder enkele resultaten van onze kunstenaars. 
 

          
Wist je ook dat het de laatste keer is dat deze leerlingen hun nieuwjaarsbrief schrijven? Deze mooie traditie wordt 
niet verdergezet in het secundair onderwijs. Onze leerlingen deden extra hun best om mooi en origineel uit de hoek te 
komen. Nu ze niet naar opa en oma kunnen, zullen ze hun brief wel voorlezen via lifechat of een filmpje doorsturen.   

Sinterklaas 

Dat ook Sinterklaas zich aan de coronamaatregelen zou houden, was al vrij snel duidelijk. De filmpiet heeft hem 
geholpen om via een leuk filmpje toch even de kinderen toe te spreken. De strooipieten en cadeautjespieten hebben 
ook hun werk gedaan. Zo werd het toch nog een fijn kinderfeest. Met dank aan iedereen die meegeholpen heeft. 
 

Jongste kleuters: 
De Sint en piet kwamen ook langs bij ons op school. Wat was dat genieten! Ze brachten veel lekkers en ook leuk 
speelgoed om mee te spelen in de klas. Dank u wel Sint en piet!  
Wij oefenden ook om een goede Sint of piet te kunnen zijn. Dat was niet makkelijk hoor. Eerst al die kleren aantrekken 
en dan oefenen om op het dak te kunnen lopen, pakjes leren in- en uitpakken, snoepjes strooien…  
 

           
 

Oudste kleuters: 
Sinterklaas en Zwarte Piet waren in het land en dat was de voorbije twee weken duidelijk merkbaar in de klas. 
Pietenmutsen, mijters, de staf van Sinterklaas, een mantel, ... Sinterklaasliedjes, letterkoekjes, ... Vol spanning hebben 
we gewacht op de komst van de Sint maar helaas kon Sinterklaas dit jaar geen bezoekje brengen aan onze school. 
Gelukkig hebben we  Zwarte Piet toch nog even gezien aan het raam. In de klas konden de kleuters zich verkleden in 
Sinterklaas of Zwarte Piet en over de daken lopen, pakjes maken en in de schoorsteen gooien of rondvaren in een 
zelfgemaakte boot en nog veel meer. Tot volgend jaar, lieve Sint.  
 

Lagere school: 
In alle klassen van de lagere school waren de spiekpietjes in de maand 
november al heel actief geweest. Zij hadden de strooipieten groen licht 
gegeven om aan al onze leerlingen wat lekkers te bezorgen. Het was in 
elke klas een leuke ontdekking op de ochtend van 4 december. 
Iedereen vond het wel jammer dat de Sint niet naar school kon komen. 
Gelukkig had hij met zijn communicatiepiet een filmpje opgenomen 
waarin hij heel wat vragen van de kinderen beantwoordde.  
Graag tot volgend jaar in levende lijve op onze school. 

Familienieuws 

Nieuw leven: 
Sara Afellah, zusje van Noah (gele klas) 
Marie Van Breuseghem , zusje van Sem ( rode klas ) en Maxim ( L6 )  
Soraya Haddaaoui, zus van Mohamed ( blauwe klas )  
Musa Osmani, broertje van Idris ( groene klas ), Isa ( geleklas ) en Mohamed ( L3A ) 
Billie De Bock, dochtertje van juf Lien ( zorg ) en Robby, zusje van Lune ( gele klas ) en Liv. 
Lexie Maes, zusje van Milan ( L4 ) 



Van Harte:  januari-februari 2020-2021   pagina 4 
 

  Warme juffen 

In de decembermaand en tijdens de advent gaan er weel heel wat solidariteitsacties door. Zo namen we dit jaar ook 
deel aan welzijnschakels. Er zijn een dertigtal pakketten afgegeven die door de vrijwilligers verdeeld zullen worden 
aan mensen in nood.  
Wist je dat je op onze school heel het jaar door terecht kan bij ‘de warme juffen’ als je het even moeilijk hebt. 
Wie zijn ze? Juf Katrijn, juf Vicky en juf Melissa. 
Wie kan er terecht? Zowel leerlingen als ouders 
Wat doen ze? Luisteren naar jullie noden en proberen er een oplossing voor te vinden. 
            Soms kunnen we vanuit de school rechtstreeks helpen of ondersteunen, anders helpen we je op weg  
                           naar een andere organisatie die jou kan helpen. 
mail: katrijn@edu.heiligharttemse.be, vicky@edu.heiligharttemse.be, melissa@edu.heiligharttemse.be 
tel: 037713247 
Je kan ook terecht bij de brugfiguur; Linah. Zij is elke donderdagvoormiddag op school aanwezig in het secreatriaat. 
Mail: Linah.Bauwens@ocmwtemse.be     GSM: 0478/56.71.84                                 
 

NIEUWS van de ouderraad 

Hij kwam, hij kwam, die lieve goede Sint… Zelfs in deze corona-tijden vergeet de Sint onze school niet. Midden in de 
nacht zijn de Sint en de pieten langs geweest op school en ’s morgens konden de kinderen hun ogen niet geloven. We 
duimen mee vanuit de ouderraad dat de Sint volgend jaar weer terug in levende lijve een bezoekje kan brengen aan 
de school.  
Wist je trouwens dat de ouderraad stiekem de Sint wat centjes toestopt om zo veel lekkernijen op school te voorzien? 
2020 was een jaar waar we nog vaak aan zullen terugdenken. Wie had ooit durven denken dat alle scholen enkele 
weken zouden moeten sluiten en dat we met z’n allen onze sociale contacten gedurende maanden maximaal moeten 
beperken. Fluofuif, wintermarkt, grootouderfeest… Deze leuke en gezellige activiteiten zijn dit najaar niet kunnen 
doorgaan.  Ook onze jaarlijkse spaghetti-avond zal op zaterdag 6 maart 2021 niet doorgaan zoals we dit gewend zijn. 
Maar we voorzien zeker een alternatief zodat, wie wil, gezellig kan tafelen met lekker eten. Meer info volgt. 
De ouderraad wenst jullie mooie warme kerstdagen toe, vol aandacht en tijd voor mekaar. Hou het rustig en veilig in 
jullie bubbel, alleen zo kunnen we samen het virus verslaan. 
Heb je tijd en zin om hier en daar ook eens een handje toe te steken? Wil je graag je inbreng doen op één van onze 
ouderraad-bijeenkomsten (ongeveer om de 2 maanden)? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be. 
 

Personeel 2020-2021:  

Juf Nele keert terug naar het vijfde leerjaar. Daarom zal juf Axelle de zorg voor L3, L4 en L5 opnemen. 
Juf Nikita zal voorlopig onze school verlaten en elders in de scholengemeenschap aan de slag gaan. 
We danken haar voor haar inzet in de zorgklas. 
Juf Leen hervat de turnlessen voor de lagere school. Meester Nic zal de uren van meester Joris overnemen. 
 

Afspraken uit het infoboekje   

We merken helaas op dat heel wat ouders en kinderen een aantal afspraken niet meer opvolgen. 
Om het schoolleven vlot te laten verlopen is het belangrijk om de afspraken goed na te leven.       
Enkele zaken in de kijker: 
- In de voormiddag zit er FRUIT of GROENTE in het doosje. Geen koek, snoep of chips. 
- Bij verjaardagen worden er geen geschenkjes of zakjes met lekkers meegegeven,  
   enkel een verpakte traktatie bv. één propere koek in een papiertje of een stukje fruit.  
   Drankjes, chips, snoepgoed worden niet meegegeven.  
 

Soep op school 

 
Elke dinsdag en vrijdag eten we een beker lekkere soep op school dankzij de gemeente én de vrijwilligers die voor de 
bediening zorgen. Het is lekkerrrr.  
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Kalender schooljaar 2020-2021                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

januari 

18 december 2020 – 3 januari 2021  kerstvakantie   allen 
maandag 4 jan  start van het tweede trimester     allen 
donderdag 7 jan  NM zwemmen in één beurt L2-L3 ( met bus )  lager 
woensdag 13jan pedagogische studiedag           leerlingen  vrijaf  allen 
donderdag 14 jan Spelcaroussel in de sporthal ( onder voorbehoud )  L3 
donderdag14 jan NM zwemmen in één beurt L2-L3    ( met bus )  lager 
maandag 18 januari MTZ op school       L1 
maandag 18 januari 20.00 ouderraad       leden 
donderdag 21 jan toneelvoorstelling in de Roxy ( onder voorbehoud )  L1 en L2 
donderdag 21 jan NM zwemmen in één beurt L2-L3    ( met bus )  lager  
maandag 25 jan lokale verlofdag  leerlingen vrijaf  allen 
donderdag28 jan NM zwemmen in één beurt L2-L3    ( met bus )  lager   

februari 

dinsdag 2 feb  LICHTMIS: pannenkoeken eten VM    kleuters 
dinsdag 2 feb  LICHTMIS: pannenkoeken eten NM    lager 
dinsdag 2 feb  MTZ in het centrum CLB  VM    L6 
donderdag 4 feb  NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 5 feb  leefrapport 3       lager 
maandag 8 feb  oudercontacten        kleuters  
donderdag 11 feb NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 12 feb  leerrapport       lager 

13 februari – 21 februari    herfstvakantie  allen 
dinsdag 23 feb   schoolfotograaf       allen 
donderdag 25 feb NM zwemmen in één beurt L1 - L2 ( met bus)  lager 
donderdag 25 feb 12.00 kinderraad gemeentehuis     verkozenen 


