
Van Harte: mei-juni  2017-2018 
 Pagina 1 
  

 

 

           

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

Schooljaar 2017-2018 : mei-juni 
 

Een school in verandering 

Als mensen onze school bezoeken, hoor je hen vaak zeggen dat ze de school nog herkennen van vroeger. 
De gebouwen, de sfeer, enkele leerkrachten… Anderzijds merken ze ook op dat er al heel wat veranderd is. 
Beiden moeten we beamen.  
Sinds het honderdjarig bestaan van de school in 2010 is een langdurig en duurzaam renovatieproject gestart. 
Er werd vooral ingezet op energiebesparing en enkele noodzakelijke renovaties. 
Dit project omvatte meerdere fasen: 
- de vernieuwing van de verwarming  in 2010. 
- de isolatie van de platte daken van 2012-2014. 
- de isolatie van de hellende daken in combinatie met de vernieuwing van elektriciteit en verlichting (2014-2016). 
- de plaatsing van nieuwe ramen, deuren en zonnewering. (2016-2018). 
De werf die momenteel loopt en die het meest ingrijpend het uitzicht zal veranderen, is de vernieuwing van de 
toiletten op de kleuterspeelplaats. Er komen toiletten voor jongens, meisjes en kleuters. Verder voorzien we rondom 
een afdak. 
 

  
 

Wij proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werken en de mogelijke gevolgen voor ouders 
en leerkrachten. Gelieve jullie aan de afspraak te houden om de kinderen af te halen aan de afgesproken uitgang  
(briefje aan de leerkracht). Zorg dat je kinderen ook goed weten waar ze opgehaald worden. 

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart namen enkele leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 
deel aan de Kangoeroewedstrijd. Ze losten reken-, denk- en puzzelvragen op die een 
vonkje creativiteit en een flits van inzicht vroegen! Ze hadden zich reeds voorbereid op 
de toets gedurende het schooljaar tijdens de kangoeroewerking in de klas en in de 
zorgklas. Ze ondervonden dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn… 
89491 leerlingen over de scholen van heel Vlaanderen hadden zich ingeschreven voor 
deze wedstrijd. De leerlingen van onze school behaalden mooie resultaten!  
Dikke proficiat! Dit is voor herhaling vatbaar!      

Lees meer op www.kangoeroe.org   

mailto:directeur@edu.heiligharttemse.be
http://www.heiligharttemse.be/
http://www.kangoeroe.org/
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Jaarthema: 

De voorbije maanden was het een hoogdag voor ons jaarthema.  
Onze gedichtenbundel van de maanden januari- februari werd afgewerkt en is te vinden op de website onder info – 
Van Harte – gedichtenbundel. 
Daarnaast organiseerde de bibliotheek talrijke evenementen tijdens de jeugdboekenweek waar we met de klassen 
van het lager aan deelnamen. 
Tot slot kwamen de voorbije week een drietal jeugdauteurs langs bij ons op school vertellen over auteur zijn, en 
lazen ze voor uit hun boeken. 
Luc Embrechts  leest voor uit eigen werk voor het derde en vierde leerjaar. 
Mark Tijsmans vertelt over het auteurschap aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. 
Walter Balen brengt een bezoekje aan het eerste en tweede leerjaar.  
 

   
Luc Embrechts Mark Tijsmans Walter Balen 

Op stap met… 

De eerste sprookjesklassen… 

Voor de eerste keer organiseerden onze leerkrachten van de eerste graad een meerdaagse uitstap. Deze werd goed 
voorbereid met o.a. een infovergadering voor de ouders. Op maandag 5 maart stonden heel wat jonge kinderen met 
hun ouders zenuwachtig aan de schoolpoort. Mama’s en papa’s brachten hen naar het sprookjeskasteel in Hingene. 
Na het afscheid van de ouders begonnen onze leerlingen aan hun activiteiten. Eerst werden het gebouw en de 
terreinen verkend. Na het middagmaal trokken de leerlingen opnieuw naar buiten. De juffen hadden bos- en 
pleinspelen voorzien in het thema. Dan werd het tijd voor een warm avondmaal. Er werd flink gesmuld.  ’s Avonds 
waren er binnenactiviteiten zoals een sprookjesbal en het verhaal van ‘Grote Beer en Kleine Beer’. Daarna konden 
alle kindjes naar hun opgedekte bedjes gaan. ’s Morgens na een lekker ontbijt werden de kamers opgeruimd en 
bezochten de kinderen het sprookjeskasteel en werd er nog geknutseld. Na de middag waren de ouders er heel snel 
bij om de verrassing bij te wonen of om hun oogappel terug te zien.  In elk geval genoot iedereen van de 
roofvogelshow. Voor zij die er bij waren, was het veel te kort. Jammer dat er ook een aantal leerlingen niet mee 
mochten. Zij misten een heel fijne activiteit waarbij de kinderen groeien in zelfstandigheid en hechter worden als 
vriendengroep.  
 

         
het sprookjesteam              pleinspel aan het kasteel           roofvogelshow                   dansfeest 

Leerlingenraad - kinderraad 

De leerlingen van de leerlingenraad hebben de tekeningen van de enquête over de speelplaats bekeken en de meest 
favoriete speeltuigen opgelijst. Een glijbaan en een trampoline kregen de hoogste score. Een schommel en een 
klimrek waren ook heel populair. Verder werden er ook een podium, een hutje en een zandbak gevraagd. Als het wat 
meer mocht zijn, gingen ze voor een heuse speeltrein.  
Op de kinderraad in de gemeente werd ook gesproken over speelgelegenheden in Temse. Aanstaande donderdag 3 
mei bespreken ze in de kinderraad het milieu. Lina en Jassir zullen de buurt rond de school bespreken en het 
natuurgebied ‘Den Esch’ aan de overkant van de school in Cauwerburg.    
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Zeeklassen voor L5 en L6 

Net na de paasvakantie vertrokken de oudste leerlingen met de trein en tram naar Nieuwpoort voor de zeeklassen. 
Ook zij profiteerden van een hele week vol zonneschijn. Dat zorgde ook voor een toffe sfeer. Weerom hadden de 
leerkrachten een tof programma in elkaar gestoken met gekende elementen, maar ook enkele nieuwe items. 
Hieronder een greep uit de activiteiten. 

   
bezoek op houten zeiljacht 'Endlich'  garnalen vangen met Bernard boottocht op de Ijzer met de Seastar 

   
waterpret in Plopsaqua met gocarts op de dijk strandspelen natuurlijk ook 
Voor meer tekst,  uitleg en foto’s kunnen jullie terecht op https://www.flickr.com/photos/hhart-
temse/collections/72157694331365505/ 

Heilig Hart sportief 

Tijdens de voorbije maanden hadden alle klassen ook een extra sportdag. Voor L2, L3 en L4 was er ook nog een 
extraatje op de buitenspeeldag. Vele sportactiviteiten die in de gewone lessen minder aan bod komen, krijgen nu 
extra aandacht. De leerlingen kunnen er ook kennismaken met de sportverenigingen die in Temse actief zijn. 
Ze leren de begeleiders van de sportdienst kennen die tijdens de vakanties sportkampen organiseren in Temse. 
 

    

L3 oefent op het skateboard. L4 speelt hockey. L4 speelt tafeltennis L2 speelt beachvolleybal. 

Paasspel 

Naar jaarlijkse gewoonte speelden de kleuters en de jongste leerlingen van 
het lager het paasspel. Dit jaar was Kato de Kip even met vakantie. Het was 
de paashaas zelf die langskwam om de paaseieren uit te delen. We danken 
de ouderraad die voor de paashaasvacht zorgde. De kinderen amuseerden 
zich in verschillende work-shops verspreid over de school. Knutselen, 
turnen, fietsen, dansen, verhalen beluisteren en snoezelen kwamen aan bod. 
Het was een fijne afsluiter van het tweede trimester. 

https://www.flickr.com/photos/hhart-temse/collections/72157694331365505/
https://www.flickr.com/photos/hhart-temse/collections/72157694331365505/
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Personeel 

Meester Martijn is de nieuwe wijkwerker die samen met juf Betty over de middag voor de jongste kleuters zorgt. 
Juf Ann zal enkele weken afwezig zijn vanaf 4 mei. Zij wordt vervangen door Davey Polfliet. 
Vanaf 1 mei werken juf Sielke, juf Melissa en meester Kris opnieuw voltijds in de klas.  
Juf Dorien blijft juf Veerle vervangen in de zorg. 
Juf Kelly komt nog op dinsdag in de klas van juf Ellen en ondersteunt bij de jongste kleuters (instaplestijden).   

Familienieuws 

Afscheid: 
 Alfons Van Schoor, grootvader van juf Sielke ( Gele klas ), overgrootvader van Kobe (oranje klas )  

en Julie ( rode klas) 

kalender schooljaar 2017-2018                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

mei 

dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid  geen school   allen  
woensdag 2 mei  toneelvoorstelling ‘Basura’ in zaal ‘Roxy’   L1 + L2 
vrijdag 4 mei  leefrapport      lager  
zaterdag 5 mei  10.00 Eerste Communie     iedereen welkom 
maandag 7 mei  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5 
woensdag 9 mei  8.30 ‘Moord in de poel’ educatief spel Roomacker  L5 ( met fiets! )  
woensdag 9 mei  leerrapport en syntheserapport    lager 
donderdag 10 mei  O.-H.-Hemelvaart geen school   allen 
vrijdag 11 mei   brugdag  geen school   allen 
14-18 mei  fietsparcours op school     alle klassen  
maandag 14 mei  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5 
dinsdag 15 mei  NM voetgangersexamen     L4 
woensdag 16 mei start Ramadan      
donderdag 17 mei VM medisch onderzoek  ( deel 2 )    K2  
vrijdag 18 mei  NM bezoek kermis     jongste kleuters  
maandag 21 mei  Pinkstermaandag  geen school   allen 
woensdag 23 mei Fietsexamen      L6 
zaterdag 26 mei  Carwash      iedereen welkom 
maandag 28 mei  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5  
 

juni 

maandag 4 juni  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5  
maandag 11juni  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5 
dinsdag 12 juni  NM waterpret in zwembad Beveren   jongste kleuters  
woensdag 13 juni VM medisch onderzoek     K1 
vrijdag 15 juni  leefrapport      lager 
vrijdag 15 juni  Suikerfeest       
maandag 18 juni  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5 
dinsdag 19 juni  NM bezoek aan rustoord ‘De Reiger’   L2 
vrijdag 22 juni  NM Megafuif      L6  
zaterdag 23 juni  SCHOOLFEEST      allen 
maandag 25 juni  9.30 zwemmen       L1, L3 en L5 
dinsdag 26 juni  schoolreis      allen 
woensdag 27 juni 9.00 eucharistieviering einde schooljaar   lager 
woensdag 27 juni NM + vooravond overgang K3 – L1   kleuters K3 
woensdag 27juni  19.00 diplomauitreiking      L6 
donderdag 28 juni 16.00 oudercontact       L1-L5 
vrijdag 29 juni   laatste schooldag: einde om 11.40   allen 
 

  


