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Schooljaar 2016-2017 : september-oktober
Woordje van de directeur
Het is weeral voorbij, de grote vakantie. Veel mensen benijden ons voor die lange periode. Twee maanden vakantie…
Toch hebben we als leerkrachten niet stil gezeten. Tijdens zo’n vakantie is er gelegenheid om wat verfraaiingswerken
te doen. Zo legden de leerkrachten en enkele leden van de ouderraad een nieuw plafond in de computerklas en het
eerste en tweede leerjaar.
Bij de kleuters werden klassen opnieuw geschilderd en ingericht. Andere collega’s staken een handje toe op de
klusjesdag net voor de school opnieuw begint. De inzet van leerkrachten en ouders zorgt er voor dat de school een
aangename omgeving is voor uw kinderen.
Daarnaast werd er ook geïnvesteerd in nieuw materiaal. Vooreerst banken in het vijfde leerjaar en meubilair in de
refter. Dankzij een extra subsidie voor anderstalige nieuwkomers kon onze schoolook heel wat materiaal aankopen
om de taalverwerving te verbeteren. Naast boeken en spelmateriaal kozen we voor enkele tablets, een ibox bij de
jongste kleuters en computers met touchscreen voor bij de oudste kleuters. Zij gebruiken klank en beeld om invulling
te geven aan onze taal of om gerichter en extra te oefenen.
Heilig Hart, daar zit meer dan muziek in.
Directeur Peter

Infoavonden voor ouders
1 september is voor velen een belangrijke dag. Niet alleen voor de kinderen die uitkijken om opnieuw hun
vrienden te zien, maar ook voor de ouders. Velen zijn ook blij dat de kinderen opnieuw naar school kunnen.
Wij staan alvast klaar om hen een schooljaar lang te boeien met activiteiten en er voor te zorgen dat ze zich
maximaal kunnen ontplooien. Dat we dit niet alleen kunnen, spreekt voor zich. Een goede samenwerking tussen
ouders en school is de beste garantie op succes. Daarom organiseert de school in september per leerjaar een
infoavond voor de ouders in verband met de werking van de klassen.
Het is belangrijk om als ouder hierop aanwezig te zijn. Zo kun je je kind beter helpen en opvolgen.
Deze avond is enkel voor de ouders en niet voor de leerlingen
Kleuterklassen: maandag 26 september om 20.00
L1: dinsdag 6 september om 19.00
L4: maandag 5 september om 20.00
L2: donderdag 8 september om 19.00
L5: donderdag 15 september om 19.00
L3A + L3B: maandag 5 september om 19.00
L6: donderdag 15 september om 19.00

Jaarthema: Heilig Hart, daar zit muziek in…
Met ons jaarthema willen we gedurende dit schooljaar de muziekbeleving meer centraal
stellen en uitwerken. Muziek is een universeel gegeven en zo oud als de mens.
Het verbindt mensen met elkaar. Kijk maar naar de festivals waar duizenden mensen
samen genieten van hun favoriete, maar ook nieuwe en ongekende muziek.
Muziek breekt harten open. Dit jaar willen we proberen bij onze leerlingen hun muzikale
snaar te raken. Met de jaarthemagroep plannen we daartoe een aantal activiteiten.
Op 1 september openden we het schooljaar met trompetgeschal en tromgeroffel. De muziekgroep van de Chiro
luisterde de start van het schooljaar op. Verder hebben we ons themalied: Drums gaan boem. Stilzitten is hierbij
geen optie. Er is dan ook een dansje in de maak. Zingen, dansen, muciseren… We gaan er voor.
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Heilig Hart, daar zit muziek in, heeft ook nog een andere betekenis. Het betekent dat we als school wel wat te
bieden hebben. Eerst en vooral onze ‘gemoedelijkheid’: die warme welkom die kinderen en ouders mogen ervaren
dag na dag. Daarnaast ook onze degelijkheid. We bieden nog steeds kwaliteitsonderwijs aan waar we dankzij onze
uitgebreide zorg zoveel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk in hun ontwikkeling proberen te brengen.
Samen met de leerlingen, ouders en leerkrachten willen we er opnieuw een grandioos schooljaar van maken.

Klasverdeling en contactgegevens
Kleuterschool
Blauwe klas:

Kris Meeus
Kelly Wauters
Rode klas:
Els Goossens
Groene klas:
Melissa Staut
Kelly Wauters
Gele klas:
Sielke Van Schoor
Kelly Wauters
Oranje klas:
Ellen Laureys
Regenboogklas ( zorg ): Veerle De Mulder

kris@edu.heiligharttemse.be
kelly@edu.heiligharttemse.be
enkel op woensdag
els@edu.heiligharttemse.be
melissa@edu.heiligharttemse.be
kelly@edu.heiligharttemse.be
enkel op donderdag
sielke@edu.heiligharttemse.be
kelly@edu.heiligharttemse.be
enkel op vrijdag
ellen@edu.heiligharttemse.be.
veerle@edu.heiligharttemse.be

Turnen

Nic Manders

nic@edu.heiligharttemse.be

enkel dinsdag en donderdag
ter vervanging van juf Sofie

Kinderverzorgster

Inge Van Holderbeke

inge@edu.heiligharttemse.be

enkel dinsdag en donderdag

Lagere school
Eerste leerjaar:
Tweede leerjaar A:

Pascale De Witte
pascale@edu.heiligharttemse.be
Tine Van Poeck
tine@edu.heiligharttemse.be
Karen Defré
karen@edu.heiligharttemse.be
Derde leerjaar A:
Ann Van Vossole
ann@edu.heiligharttemse.be
Derde leerjaar B:
Laura Raes
laura@edu.heiligharttemse.be
Vicky Van de Vyver
vicky@edu.heiligharttemse.be
op maandag en woensdag (14d)
Vierde leerjaar:
Kim De Munter
kim@edu.heiligharttemse.be
ter vervanging van juf Lien
Vijfde leerjaar:
Nele Van Gotha
nele@edu.heiligharttemse.be
Vicky Van de Vyver
vicky@edu.heiligharttemse.be
enkel op vrijdag
Zesde leerjaar:
Tania Smet
tania@edu.heiligharttemse.be
Zorg- en ICT- coördinatie:
Bert De Bock
bert@edu.heiligharttemse.be
Zorgleerkracht L4
Machteld Meersman
machteld@edu.heiligharttemse.be
Zorgleerkracht L1-L4
Maja Briessinck
maja@edu.heiligharttemse.be
Zorgleerkracht L5-L6
Vicky Van de Vyver
vicky@edu.heiligharttemse.be
Secretariaat

Katrijn De Gendt
Yasin

katrijn@edu.heiligharttemse.be
enkel op dinsdag

Directie

Peter Van Cleemput

directeur@edu.heiligharttemse.be

Refter- en speelplaatswerking
De leerlingen die over de middag op school blijven eten melden dit ’s morgens aan de leerkracht in de klas.
De brooddozen worden in de brooddoosbak van de klas gelegd.

Periode

Klassen

11.45 – 12.00*

L1

L5

12.00 – 12.15*

L2

L4

12.15 – 12.30*

L3A + L3B

L6

* Dit zijn richttijden, meestal kunnen de kinderen vroeger naar binnen om te eten.
Kinderen die hun boterhammen nog niet op hebben, mogen wat langer blijven zitten.
TIP: - In het kader van ons jaarthema vragen we om gezonde boterhammen mee te geven.
- Gebruik een brooddoos ( zonder extra folie ) en een hervulbare drinkbus. Zo bespaar je afval.
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Zorg op school
Dat we een school zijn die heel wat zorg en ondersteuning geeft aan onze leerlingen is bekend.
Dit schooljaar is dit ook één van onze prioriteiten. We zullen er aandacht aan besteden tijdens de
personeelsvergaderingen en studiedagen.
Maar er is meer. Tijdens dit schooljaar komt Karen Defré, een leerkracht uit het buitengewoon basisonderwijs ons
team versterken gedurende het eerste trimester. Zij zal samen met ons zorgteam en de leerkrachten de zorg naar
onze leerlingen in de klas verder optimaliseren. Deze samenwerking tussen het bijzonder onderwijs en het gewoon
lager onderwijs kadert in het M-decreet en inclusief onderwijs.
Tevens kunnen we op maandag, dinsdag en woensdag rekenen op een student van de Artevelde Hogeschool die zich
verder bekwaamt in het zorgverbredend en remediërend werken. Zo kunnen we als school onze expertise op dit vlak
doorgeven aan jonge leerkrachten. Om de student te coachen zal meester Bert op tien dinsdagen een opleiding volgen.

Gezonde en sportieve school
Om het jaarthema van vorig schooljaar nog verder te laten doorwerken nemen we twee initiatieven:
1. Voor het koek en drankmoment tijdens de speeltijden: ( lager en kleuter ! )
We brengen in de voormiddag een stuk fruit of groenten mee. Geen koek meer!
Zorg er voor dat het hapklaar is. Bv. mandarijntje al vooraf pellen.
In de namiddag is de keuze vrij. (We vragen om koeken, die proper kunnen gegeten worden)
Dit is een gezonder alternatief. Het zorgt er voor dat kinderen de nodige energie krijgen, maar toch
nog voldoende eetlust hebben ’s middags.
Voor de maand september zorgen de ouders zelf voor fruit. Vanaf oktober krijgen de leerlingen op
woensdag een stuk fruit aangeboden op school. De andere dagen zorgen de ouders nog steeds voor
een stukje fruit. Voor ideetjes: http://www.123aantafel.be
Voormiddag
Namiddag

2.

of
A mile a day:
Dit is een initiatief om de jongeren die steeds minder bewegen opnieuw een goede basisconditie te geven.
Wij spreken af dat de leerlingen een loop-stapmoment zullen inplannen op de dagen dat ze geen turnen of
zwemmen hebben. De leerkracht plant het moment als de aandacht in de klas wat verzwakt.
Tests hebben uitgewezen dat lichaamsbeweging de concentratie opnieuw verhoogt na een
bewegingsmoment en dat op lange termijn de aandacht voor de lessen toeneemt.

Belangrijke informatie
Aan de schoolpoorten
Vanaf 1 september zal de politie gerichte controles uitvoeren in de buurt van de schoolpoorten. Foutparkeerders of
verkeersovertreders zullen een gele kaart ontvangen. Later worden ook rode kaarten uitgedeeld.
OPGELET: Fietsers moeten afstappen en te voet oversteken als ze het zebrapad gebruiken.
Kijk goed uit bij het oversteken aan de schoolpoort voor fietsers op het fietspad.
Leerlingen worden vanaf 8.15 u op school verwacht. Wie vroeger aankomt dient te wachten op het bankje aan de
schoolpoort. Vanaf 8.15 is er toezicht op de speelplaats.
Over de middag zijn de schoolpoorten gesloten van 11.45 tot 12.55. Gelieve hiermee rekening te houden.

Schoolzwemmen
Het zwembad van Temse blijft gesloten. Om toch aan de eindtermen zwemmen te kunnen beantwoorden gaan we dit
schooljaar zwemmen in het zwembad van Sint-Niklaas.
We zwemmen in twee periodes van elk 10 beurten.
Periode 1:
van 5 september tot en met 28 november 2016
klassen: L2, L4 en L6
Periode 2:
van 6 maart tot en met 19 juni 2017
klassen: L1, L3 en L5
Zwemmen is een verplicht onderdeel in het lespakket.
Zorg dat je steeds je zwempak bij hebt. Voor de zwembeurten verwijzen we naar de kalender.
Als er geen schoolzwemmen is, voorzien de klasleerkrachten in een sportieve activiteit.
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Familienieuws
Nieuw leven:
 Lune, dochtertje van juf Lien (vierde leerjaar) en Robby
Afscheid:
 Martin Janssens, schoonvader van Veerle De Mulder ( zorgjuf kleuters)

Kalender september-oktober:
September-oktober
1 september
2 september
5 september

8.30
19.00
9.30
19.00
20.00
19.00
19.00
9.30
19.00

6 september
8 september
12 september
15 september
19-23 september
19 september 9.30
20 september 15.00
21 september 8.15
22 september 9.00
23 september
24 september 9.00
26 september 9.30
29 september 10.00
30 september

start nieuw schooljaar + voorstelling jaarthema
allen
vergadering ouderraad
leden ouderraad
zwemmen
L2-L4-L6
ouderavond L3
ouders L3
ouderavond L4
ouders L4
ouderavond L1
ouders L1
ouderavond L2
ouders L2
zwemmen
L2-L4-L6
ouderavond L5 en L6
ouders L5 en L6
week van de wieltjes
lager
zwemmen
L2-L4-L6
hulp bij het invullen van de aanvraag voor schooltoelagen
ouders
oudercafé met hulp bij het invullen van de aanvraag voor schooltoelagen
eucharistieviering start schooljaar
lagere school
scholenveldloop
lagere school
ROMMELMARKT EN CARWASH
allen
zwemmen
L2-L4-L6
Toneelvoorstelling
jongste kleuters
Vrijaf wegens studiedag leerkrachten
allen

3 – 7 oktober
Week van de kleuter
3 oktober
vrijaf wegens lokale verlofdag
7 oktober
toneelvoorstelling voor de vlinders ( derde kleuterklas)
10 oktober
9.30
zwemmen
17 oktober
9.30
zwemmen
19 oktober
vrijaf wegens pedagogische studiedag
24 oktober
9.30
zwemmen
28 oktober
eerste leer-en leefrapport
31 oktober – 6 november HERFSTVAKANTIE

kleuters
allen
vlinders
L2-L4-L6
L2-L4-L6
allen
L2-L4-L6
lager
allen

Andere belangrijke data
18 november
16 december
11 maart
20 maart
27 – 31 maart
13 mei

grootoudersfeest
vredesmarkt
spaghettiavond
schoolfotografie
bosklassen
schoolfeest

grootouders kleuters
allen
allen
lager en kleuter
L5 en L6
allen

communicatie
Deze nieuwsbrief (Van Harte) is één van de verschillende wijzen waarop we u informeren over onze school.
Informatie moet echter snel gaan en een tweemaandelijkse nieuwsbrief is goed om even terug te blikken.
Onze school maakt daarnaast ook gebruik van de nieuwere communicatiemiddelen.
Bekijk zeker eens onze vernieuwde website: www.heiligharttemse.be
Met dank aan TORO-DESIGN
Daar vind je algemene informatie over de school en over de specifieke klassen.
Bv. het schoolreglement, de klasafspraken…
Abonneer je zeker ook op de facebookpagina van de klas van je kind en de algemene pagina van de school.
Daar krijg je op regelmatige basis info door over activiteiten in de klas of op school.
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