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Schooljaar 2017-2018 : januari-februari
Over wit, zwart en grijs in het onderwijs…
De voorbije maanden kwam het onderwijs vaak in het nieuws. De thuistaal of het Nederlands, spelen of leren …
De een zegt wit, de ander zwart. Elk kamp brengt bewijzen aan van uitgevoerde studies en het liefst een hoop
gelijkgestemde meningen… Als directeur, leerkracht of ouder is het dan belangrijk om onze grijze celletjes te
gebruiken. De ervaring leert dat grijs misschien wel meer modieus is dan zwart of wit.
De waarheid is meestal een weloverwogen middenweg tussen de twee uitersten.
Bijvoorbeeld thuistaal of Nederlands. Op school houden wij het doel voor ogen dat we de schooltaal, die ook
omgevingstaal en cultuurtaal is, aanleren. Voor sommige kinderen ( oudere anderstalige nieuwkomers ) kan dit
soms via een bruggetje langs de thuistaal sneller en beter verlopen. Wij blijven het Nederlands op school ( in de klas
en op de speelplaats ) als spreekstaal behouden. Nederlands is voor al onze leerlingen en leerkrachten de
gemeenschappelijke taal. Zo kan iedereen elkaar begrijpen.
Hetzelfde merken we op in de discussie spelen of leren. Het ene sluit het
andere niet uit. Wij zijn als school er van overtuigd dat beiden hun
waarde hebben. Wanneer er iets nieuw geleerd wordt, zal de les een
duidelijk verloop kennen, geeft de leerkracht les en begeleidt hij de
leerlingen. Zij hebben dan een ontvangende, actieve rol. Maar als er wat
geoefend moet worden, geautomatiseerd moet worden ( splitsingen,
tafels … ) kan dat ook in een spelvorm gebeuren.
Onze leerkrachten zijn niet grijs, maar wel wijs. Ze maken weloverwogen
keuzes wanneer ze welke werkvorm inzetten. Een gezond evenwicht
tussen leren en spelen en bewust de juiste taal inzetten om de leerstof te
begrijpen en het Nederlands te leren, bewijzen dit.

Jaarthema: Ieder zijn verhaal…
De voorbije maanden stond de bibliotheek centraal. Dé plaats waar je gratis boeken kan
ontlenen en lezen. In deze tijd van televisie en computer raakt het boek een beetje in de
vergeethoek. Ten onrechte. Lezen is een actieve bezigheid die de hersenen stimuleert en
er voor zorgt dat er nieuwe linken gelegd worden. De wereld van je kind verruimt. Elk
nieuw woord dat je kind leert, is als een sleutel die een nieuwe deur doet opengaan in
het begrijpen van de wereld om zich heen. Iets kunnen benoemen, er een naam aan
geven is het vastzetten van dit begrip. Dit woord laat je niet meer los, je kent het. Hoe
meer woorden je kent, hoe meer grip je krijgt op de wereld om
je heen. Daarom willen we onze leerlingen graag zoveel
mogelijk woorden meegeven. Als ouders kunnen jullie daar
ook aan meewerken door een rijke taal te gebruiken, voor te lezen, woorden uit te leggen
en betekenis te geven.
Letterheld blijft actief voorlezen en opdrachten voorzien voor de leerlingen die de filmpjes
bekijken.
Wie een opdracht instuurt naar letterheld@edu.heiligharttemse.be of in de brievenbus op
de speelplaats onder het afdak steekt, kan nog steeds prijzen winnen.
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Bibliotheekbezoek

Letterheld in de bib

oudste kleuters

oudste kleuters

tweede leerjaar

derde leerjaar

vierde leerjaar

vijfde leerjaar

zesde leerjaar

Voorleesfeest
Naar aanleiding van de voorleesweek organiseerde het tweede leerjaar voor onze jongste kleuters een heus
voorleesfeest! Juf Lore (stagiaire) oefende in de klas een leuk voorleesverhaal met de kinderen over het paard van
Sinterklaas. Dat verhaal werd tijdens het voorleesfeest voorgelezen door de kinderen terwijl juf Lore de prenten
toonde. Nadien werd er afgesloten met een lekker hapje!
Het zesde leerjaar bracht een kerstverhaal bij de oudste kleuters. Ze gebruikten hiervoor de Kamishibai, een
verteltechniek bij de prenten uit het boek. Het was een leuke ervaring voor de vertellers en de luisteraars.

Poëzie hangt in de lucht
De maanden januari en februari zullen in het teken staan van poëzie. Op 25 januari is het gedichtendag.
Letterheld bereidt al een nieuwe opdracht voor. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar konden al oefenen
tijdens een poëzieproject.
Elke week krijgen we in de klas vanuit een bibliotheek in het Waasland een nieuw filmpje te zien over poëzie, en dat
9 weken lang. In dit filmpje leest dichter en schrijver Geert De Kockere elke maandag een gedicht voor uit zijn
bundel en geeft hij ons telkens een nieuwe opdracht. Met de resultaten die aan de bib van Temse worden bezorgd,
zal een tentoonstelling gemaakt worden in de poëzieweek.
Eén van de opdrachten: maak een gedicht met de beginzin “Het is nu herfst….. “ .
Enkele resultaten van het derde leerjaar:
Het is nu herfst in de bergen
En in het bos zien we veel dwergen.
Regen, regen, … wat een zegen.
Feestvieren valt nooit tegen.
Spelen in het bos.
Tien kinderen glijden over het mos.
(Maxim, Anwar, Kyan, Adam)

Het is nu herfst, wat een pret!
En het staat in de gazet.
Raap je mee takken en noten?
Feesten doen we zoals de groten.
Speel je mee op het bladertapijt?
’t Is herfst, wat een mooie tijd!
(Zico, Lars, Lisse, Nour)
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Het is nu herfst in het bos.
En dan maken we ons helemaal los.
Rollen, springen, spelen.
Foute dingen leren.
Soms kunnen we ons vervelen.
Totdat we weer zin hebben om te spelen.
(Anisa, Helena, Nelly)

Het is nu herfst in het bos.
En er groeit daar veel mos.
Riet gaat helemaal los.
Fien haar haar is ros.
Samen spelen in het bos.
Troeteldieren lopen er los.
(Oumnia, Sâna, Medisa, Xena en Sadie)

Adventsactie : De Warmste Week
In de voorbereidingstijd naar Kerstmis, de advent, staan we stil bij de personen die
het moeilijk hebben dicht bij ons. De Warmste Week is een actie, georganiseerd
door Studio Brussel, die verschillende goede doelen sponsoren hier bij ons. Wij
kozen met onze rode lettersoepactie voor het doel van Bednet. Deze organisatie
probeert om langdurig zieke kinderen via een computerverbinding toch les in hun
eigen klas te laten volgen en zo het contact met de klasgroep niet te verliezen.
We danken alle deelnemers voor hun bijdrage.
We schrijven 200 euro over op de rekening van Bednet.

Kerstviering
Het kerstgebeuren is een belangrijk feest. Daarom wordt er ook in de klas rond gewerkt.
De leerlingen van de lagere school hebben een stemmige viering in de kerk, maar ook de kleuters maken kennis met
het verhaal in de kerk.

Familienieuws
Afscheid:
 Alfons Meersman, opa van Iris Meersman ( stagejuf bij de kleuters )
Nieuw leven:
 Mustafi Ali, broertje van Ceylin uit de rode klas
 Ariana Bruyndonckx, zusje van Jayden ( L1B ) en Kaydee ( L4A )

Leerlingenraad - kinderraad
De leerlingenraad is al enkele keren samen gekomen.
De tweede keer werden een aantal zaken besproken i.v.m. het spelen op de speelplaats.
De leerlingen willen via een tekenwedstrijd graag te weten komen wat de medeleerlingen leuk zouden vinden op de
speelplaats.
Jassir en Lina vertegenwoordigen onze school op de kinderraad. Tijdens een eerste kennismaking hebben ze geleerd
over de kinderrechten. Het was een fijne bijeenkomst. Eén van die rechten is veiligheid. Op de tweede bijeenkomst
staat verkeersveiligheid in de kijker.

Nieuws van de ouderraad
Een geslaagde fluofuif ! De eerste fluofuif mag een succes genoemd worden.
Er waren heel wat leerlingen aanwezig die zich samen met enkele leerkrachten en
ouderraadleden goed geamusseerd hebben.
Oudercafé met CLB. Op woensdag 31 januari om 8.15 gaat het tweede oudercafé
door. Deze keer zal het CLB-team van onze school de nieuwe werking uitleggen. We
bevelen dit oudercafé sterk aan omdat het CLB nauw samenwerkt met de school.
Wie een vraag heeft voor het CLB kan deze al doorgeven aan Katie (mama van Nand
en Wout )of mailen naar ddegendt@hotmail.com
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Noteer de activiteiten al op je kalender 

kalender schooljaar 2017-2018
januari
maandag 8
maandag 8
maandag 15
maandag 15
maandag 22
maandag 22
woensdag 24
donderdag 25
donderdag 25
vrijdag 26
maandag 29
woensdag 31

Kerstvakantie 23december – 7januari
8.30 alle leerlingen terug op school + instappers
10.25 turnen ( extra )
start inschrijvingen broers en zussen
10.25 turnen ( extra )
10.25 turnen ( extra )
oudercontact
pedagogische conferentie + leerlingen vrijaf
gedichtendag
netbaltornooi
netbaltornooi
10.25 turnen ( extra )
8.15 oudercafé met CLB

allen
allen
L1A
allen

bezoek dinomuseum
lichtmisviering met pannenkoeken
10.25 turnen ( extra )
19.30 infovergadering : Wat na de basisschool
dikke truiendag
krokusvakantie 10 februari – 18 februari
10.25 turnen ( extra )
Medisch schooltoezicht
leefrapport 3
einde inschrijvingsperiode broers en zussen
schoolfotografie
10.25 turnen ( extra )
oudercontacten
toneelvoorstelling: storm, letters en vuur

oudste kleuters
allen
L4B
ouders L6 + schoolverlaters
allen
allen
L5
L1
lager
allen
allen
L6
L1A
lager
L5 + L6

L2
L3
alle kleuters
allen
allen
L5
L6
L4A
allen

februari
donderdag 1
vrijdag 2
maandag 5
maandag 5
dinsdag 6
maandag 19
donderdag 22
vrijdag 23
vrijdag 23
maandag 26
maandag 26
ma 26 di 27
dinsdag 27

Belangrijke data:
donderdag 1 maart
ma 5 – di 6 maart
17 maart
Vanaf 19 maart
zaterdag 14 april
zaterdag 5 mei

NM carnavalstoet
sprookjesklassen
spaghettiavond
zwemmen ( wekelijks )
18.00 Vormsel
10.00 Eerste Communie

allen
L1 + L2
allen
L1, L3 en L5
vormelingen
communicanten

vakantiedagen 2017-2018
PAASVAKANTIE:
Lokale verlofdag:
O.-H.-Hemelvaart:
brugdag:
Pinkstermaandag:
vrijaf:

van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018
maandag 30 april 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdagnamiddag 29 juni 2018

Inschrijvingen vanaf geboortejaar 2016 of ouder
De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 starten na de kerstvakantie.
Er zijn opnieuw drie periodes:
van 15 januari tot en met 23 februari 2018:
 enkel wie broers en/of zussen op de school heeft
 kinderen van het personeel
van 12 maart tot en met 30 maart 2018:  alle kinderen
van 23 april tot en met 31 augustus 2018:  alle kinderen die nog geen plaats hebben in een school
Breng steeds een identiteitsbewijs van je kind mee bij de inschrijving a.u.b.
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