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Schooljaar 2016-2017 : januari-februari
Woordje van de directeur
We wensen jullie voor 2017
een jaar zonder valse noten.
Een jaar waarin ieder met zijn eigen klank
akkoorden maakt met anderen.
Een jaar om harmonisch het levenslied te laten klinken
voor kinderen die zin krijgen om samen in harmonie hun toekomst te componeren.

Directeur Peter

Jaarthema: Heilig Hart, daar zit muziek in…
De voorbije maanden werden onze zangstonden gevuld met een
aantal klassiekers. In de maand november zongen we natuurlijk
sinterklaasliedjes in de klas, maar ook een eigen geschreven liedje
van juf Machteld werd geoefend tijdens onze zangstonde.
December stond in het teken van Kerst. We oefenden de liedjes
voor de wintermarkt en de kerstviering. We hadden zelfs een
orkestje met leerkrachten en leerlingen.
De samenzang op de wintermarkt mocht er zeker zijn.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is ook hier het motto. Met dank
aan allen die meezongen.

Sinterklaas en zwarte Piet
Bezoek
Sinterklaas en Zwarte Piet ( de echte ) waren bij ons op bezoek. Het begon
allemaal op woensdag 30 november toen er plots twee Zwarte Pieten op het
dak verschenen. Ze hadden veel plezier. Ze dansten en gooiden lekkers naar
de kinderen. Tot slot kwamen ze ook nog even binnen in de klassen.
Op 2 december bracht ook de Sint een bezoek aan onze school. We kwamen
te weten dat hij nog ballet
gedanst heeft en de
‘kniezwengel’ heeft
uitgevonden. Er werd dus
volop gedanst in de hoogste
klassen.
Bij de jongste klassen weerklonken luidkeels de sinterklaasliedjes. In
de turnzaal toonden zij hun liedje of dansje aan Sinterklaas en zwarte
Piet. Daarvoor werden ze beloond met een zakje vol lekkers.
6 december was een hoogdag voor de leerlingen van het eerste
leerjaar. Zij gingen, nog net voor de Sint weer naar Spanje vertrok naar het huis van de Sint in Sint-Niklaas. Het
werd een leuke uitstap. Wist je dat ze hiervoor de lijnbus hebben gebruikt?
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Sintgedichten van het derde leerjaar
De leerlingen van 3A en 3B maakten een gedicht over Sinterklaas.
Elke zin moest beginnen met en letter van het woord SINT.
Enkele voorbeelden:
Sinterklaas geeft cadeautjes.
In de boot is het tof.
Niets is beter dan Sinterklaas.
Tel eens tot vier: zwarte Piet verschijnt nu.
(Chaimae 3B)

Sint, lieve Sint.
Ik zet voor je klaar een lekkere pint.
Net zo gek ben ik op Piet.
Tenslotte is hij ook een kindervriend, niet?
(Wout, Efe, Sam 3A)

Verrassing
Dinsdag 29 november was er iets raars in de klas van juf Els. Er was iemand met een lange witte
baard en een mijter op zijn hoofd in slaap gevallen. Ja, ja u leest het goed. Het was Sinterklaas.
Alle kleuters hebben Sinterklaas zien slapen in de rode klas. Piet Pedro kwam via het raam
binnen en was op zoek naar Sinterklaas.
Sinterklaas en Piet Pedro nodigden de jongste kleuters uit om eens een bezoek te brengen aan de
stoeterij (paardenstallen van de Sint). Daar hebben we kunnen zien dat Sinterklaas een
supermooi wit paard heeft. Het paard van de Sint eet zeer graag appels en wortels. Wij waren
super blij dat Sinterklaas in slaap was gevallen in de klas.
Zo konden wij Slechtweervandaag eens gaan bewonderen.

Grootouderfeest
Op 18 november kregen de kleuters bezoek van hun grootouders, peters en meters. Zij kwamen de talenten van hun
oogappels bewonderen tijdens de show ‘Heilig Hart heeft Talent’. Het werd een geslaagde namiddag.
Met dank aan alle kleuters en kleuterjuffen, de ouderraad voor al het lekkers en de vlotte bediening,
de collega’s van het lager die meehielpen bij de opbouw en opruim. Samen maakten we er een fijn feest van.
De volledige show kan u bekijken via de link: https://youtu.be/QHyt-ipA-8c

Sporten is gezond
Handbaltornooi vierde leerjaar
Op 25 november namen wij met veel enthousiasme deel aan het handbaltornooi. Er werd met grote inzet gespeeld
en met veel volume gesupporterd. Een drukke, maar leuke dag!
Bij de meisjes waren er negen ploegen. De Heilig Hart Girls behaalden de zevende plaats, de Red Cats werden
zesde. Bij de jongens waren er tien ploegen. De Heilig Hart Boys werden zesde. De eerste plaats bij de jongens was
voor onze Red Wolves. Zij wonnen al hun wedstrijden en hadden dus het maximum van de punten.
Een dikke proficiat aan jullie allemaal. Jullie verdienden allemaal een medaille voor inzet, het was heel mooi om te
zien hoe jullie "jezelf gesmeten" hebben.
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Sportdagen
In november konden onze leerlingen genieten van een volledige dag sport. Daarvoor trok elke klas naar de
sporthal Temsica. Onder leiding van juf Sofie of juf Lien van de gemeentelijke sportdienst maakten de leerlingen
kennis met verschillende sporten. Deze activiteiten worden betaald via de maximumfactuur.

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Derde leerjaar

Vierde leerjaar

Vijfde leerjaar

Zesde leerjaar

Kleuters in het eerste leerjaar: we leggen een brug voor lezen van kleuters naar lager
Op 24 november kwamen de vlinders ( derde
kleuterklas ) op bezoek bij juf Pascale. Ze
maakten er kennis met de juf, het eerste
leerjaar en leerden er een heel belangrijke
letter voor die tijd van het jaar: de S van Sint.
Deze momenten
van uitwisseling
kaderen in de vlotte

overgang van kleuterklas naar lagere school.
Onze school doet hierbij heel wat inspanningen. Zo waren er de vorige jaren al verschillende
gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld het paasspel. Dit jaar werken we samen om de
overgang naar het lezen vlot te kunnen maken. Zo leren de kleuters de beweging al aan die
bij een bepaalde letter hoort. Op deze wijze kunnen ze beweging, klank en (druk)letter aan
elkaar koppelen. Dit bevordert het leesproces. Juf Caroline werkt hiervoor bij de oudste
kleuters verschillende activiteiten uit in samenwerking met de Artevelde Hogeschool te
Gent waar zij haar opleiding volgt.
Wist je dat in de kleuterklas de letters spelenderwijs aangebracht worden?
Spelen met de lettertrein is een succes. Een lettertrein bestaat uit een locomotief met de
beginletter van een woord. De wagons dragen de andere letters van het woord ( K-obe)
Wie heeft deze wagon gemaakt? Mag hij door de A-poort of de E-poort?

Juf Karen

Bedankt en tot gauw…

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al heel wat verteld over juf Karen die in het
tweede leerjaar juf Tine bijgestaan heeft en op het einde de klas overnam bij haar
afwezigheid. Zowel de leerlingen, collega’s en ouders hebben haar leren kennen als een
fijne juf die heel wat in beweging gebracht heeft op onze school. Na de kerstvakantie
gaat zij aan de slag in een andere school in Lokeren.We zullen haar allemaal missen en
kijken vol verwachting uit naar het derde trimester waar ze wekelijks één dagje zal
terugkomen om al die opgestarte initiatieven verder te ondersteunen.
In de tussentijd werken wij met het schoolteam verder met het leescircuit,
het slingerlezen, de coöperatieve leervormen, co-teaching…
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Wintermarkt
Dit jaar kozen we er voor om de wintermarkt op vrijdagavond na schooltijd te
laten plaatshebben. Heel wat leerlingen en ouders bleven (even) hangen. Ze
genoten van de zangstonde aan de kerststal. Kinderen namen deel aan de
workshops terwijl hun ouders gezellig napraatten bij een drankje en een hapje.
Er was voor elk wat wils. Dat is het mooie aan onze school. De ouderraad had ook
nog wat extra animatie voorzien. De pakjesboom was een groot succes. De
wintermarkt bracht in zijn geheel zo’n € 1000 op.
We danken alle helpers die op een of andere manier zich ingezet hebben om hier
een fijn moment van te maken.

Familienieuws
Nieuw leven:
 Amir El Marrikii, broertje van Benyamine (groene klas) en Roumaissa (L2)
Afscheid:
 Mezhan Bedir (oud-leerling), zus van Safiye (L4)
 Jeannine Maes, oma van Marie (gele klas) en mama van Nicky Van Havere (ouderraad (OR))
 Katrien Salens, oma van Ella (blauwe klas), Mats (groene klas) en Lars (L2) mama van Stefanie Steels (OR)
 Adrienne Van Mele, overgrootmoeder van Lucas Nees (rode klas), Lucie (L1) en Fien (L3B) Bulteel

Kalender januari-februari:
Januari - februari
24 december – 8 januari
9 januari
9.30
13 januari
14.00
16 januari
9.30
17 januari
8.30
18 januari
8.30
18 januari
8.15
20 januari
14.00
23 januari
9.30
24 januari
12.30
25 januari
25 januari
27 januari
27 januari
30 januari
9.30
2 februari
3 februari
8.30
8 februari
9 februari
8.30
9 februari
8.30
9 februari
19.30
10 februari
8.30
14 februari
VM
15 februari
VM
22 februari
8.15
23 februari
10.00
24 februari
12.30
25 februari – 5 maart

KERSTVAKANTIE
allen
extra sportmoment ( voormiddag)
L3B
spelletjeshuis
gele klas
extra sportmoment ( voormiddag )
L5
Child Focus: informatief spel
L6
Child Focus: informatief spel
L5
oudercafé
alle ouders
spelletjeshuis
oranje klas
extra sportmoment ( voormiddag )
L5
alles met de bal
L4
pedagogische studiedag
leerlingen vrijaf
scholenmarkt
ouders nieuwe leerlingen
kleuterboemeldag
vlinders (K3)
spelletjeshuis
groene klas
extra sportmoment ( voormiddag )
L6
Lichtmisfeest ( pannenkoeken op school )
allen
Medisch Schooltoezicht
L5
lokale verlofdag
vrijaf
Netbaltornooi sporthal Temsica
L5
Medisch Schooltoezicht op school
L3
infoavond ‘Wat na het zesde leerjaar?’ in de Roxy
ouders L6
Netbaltornooi
L6
Open klasdag
ouders nieuwe leerlingen
Open klasdag
ouders nieuwe leerlingen
oudercafe i.s.m. onderwijsopbouwwerk ( gezonde brooddoos )
alle ouders
toneelvoorstelling: Roepie-Roepie
L3
musical Rapunzel
Lager
krokusvakantie
vrijaf

Andere belangrijke data
11 maart
20 maart
27 – 31 maart
13 mei

spaghettiavond
schoolfotografie
bosklassen
schoolfeest

allen
lager en kleuter
L5 en L6
allen
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