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

Schooljaar 2017-2018 : september-oktober 
 

 Jaarthema: Ieder zijn verhaal… 

Het komende schooljaar willen we vooral werken rond taal. 
Daarom kiezen we voor het thema: ‘ Ieder zijn verhaal ‘ 
Enerzijds heeft iedereen wel een favoriet boek, stripverhaal, 
gedicht of spreuk die een speciale betekenis heeft. 
Anderzijds zijn we ook allemaal zelf auteurs van ons eigen 
levensverhaal. 
Het is een wonder dat je met zesentwintig letters  
( in het Nederlands ) zoveel onder woorden kan brengen en 
duidelijk kan maken. Elk jaar leren we de leerlingen uit het eerste leerjaar deze lettercode kraken.  
Wanneer de kinderen dan kunnen lezen, gaat er een hele wereld voor hen open.  
In de huidige tijd waar beeldtaal steeds meer tijd in beslag neemt, blijft ook mondeling en schriftelijk taalgebruik 
heel belangrijk. In de basisschool leggen we hiervoor de basis. Dit schooljaar willen we speciaal meer aandacht én 
tijd vrijmaken om luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands, onze cultuurtaal, in de kijker te zetten. 
Zesentwintig lettertjes maken een wereld van verschil.  

 

Personeel 2017-2018:  

Kleuter :      Lager: 
Blauw: meester Kris + juf Kelly ( woensdag )  L1A: juf Pascale 
Rood: juf Els      L1B: juf Maja 
Groen: juf Melissa + juf Kelly ( donderdag )  L2: juf Tine + juf Machteld ( maandag ) 
Geel: juf Sielke + juf Kelly ( vrijdag )   L3: juf Ann + juf Machteld ( vrijdag ) 
Oranje: juf Ellen + juf Kelly ( dinsdag, vanaf 1/11/2017) L4A: juf Lien 

L4B: juf Vicky 
Beweging: juf Sofie ( dinsdag en donderdag ) L5 : juf Nele + juf Laura ( vrijdag ) 
Zorg:  juf Veerle    L6:  juf Tania 
 
Kinderverzorgster: juf Inge ( dinsdag en donderdag NM ) Beweging: juf Leen ( maandag, woensdag en vrijdag )  

Zorg:  Meester Bert (4/5) + juf Machteld (1/5) 
Directie:  Directeur Peter 
 

Secretariaat: Juf Katrijn 
 Juf Katrijn is aanwezig op het secretariaat op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 
 Voor betalingen vragen we echter dit niet op het secretariaat te doen,    

maar het geld mee te geven met uw (oudste) kind(eren)naar de klas. 

mailto:directeur@edu.heiligharttemse.be
http://www.heiligharttemse.be/
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Zorgwerking 

Met het schoolteam hebben we gekozen om voor het eerste en het vierde leerjaarde klassen te ontdubbelen. 
Dit betekent dat juf Maja en juf Vicky nu voltijds in een klas staan. De vorige jaren namen zij een groot deel van de 
zorgwerking voor hun rekening. Ook juf Machteld wordt ingeschakeld in het tweede en derde leerjaar. 
Dit zorgt ervoor dat het aantal zorguren eerder beperkt is. 
Gelukkig kunnen we ook dit jaar rekenen op een student van de Arteveldehogeschool die een extra jaar zorgverbredend 
en remediërend leren volgt. Hannah Van den Broeck is een leerkracht lager onderwijs. Zij zal aanwezig zijn van 
maandag tot woensdag op onze school en onder het mentorschap van meester Bert mee de zorg op school 
ondersteunen. 

Wat verandert er op 1 september 2017? 

Het aangepaste schoolreglement vind je terug op de schoolwebsite; http://heiligharttemse.be/schoolreglement/ 
De vernieuwde infobrochure kun je inkijken via volgende link: http://heiligharttemse.be/documenten/infobrochure/ 
 

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen gaat van 420 naar 425 euro voor de hele schoolloopbaan. 
Voor het schooljaar 2017-2018 zullen: 
-  L1 en L2 op sprookjesklassen gaan naar Hingene op 5 en 6 maart 2018. 
- L5 en L6 op zeeklas gaan naar Nieuwpoort van 16 tot 20 april 2018. 
 

In 2019-2020 gaan L3 en L4 op natuurklassen naar Westerlo van 18-20 september 2019. 
 

 Drankenbeleid  
Op maandag 4 september krijgen alle leerlingen een drinkbus mee van de school. 
Die gebruiken we enkel om water in te doen. Tijdens de speeltijden en bij warm weer  
( in de klas ) kunnen de leerlingen hiervan drinken. Andere dranken zijn niet toegestaan. 
 

Refter 
Kinderen van wie de ouders niet thuis zijn, kunnen op school blijven eten. 
We vragen aan ouders die thuis zijn om hun kinderen indien mogelijk thuis te laten eten.  
 

Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen nog een drankje ( melk of fruitsap ) meebrengen naar school om op  
te drinken bij de maaltijd. (De verpakking van deze drankjes wordt meegegeven naar huis in de brooddoos. ) 
De school biedt geen fruitsap of melk meer aan. Leerlingen kunnen hun drinkbus bijvullen op school.  
 

Zorg voor een gezonde maaltijd die je kind lust. Liefst een boterhammenlunch.  
Lager:                                                                                    Kleuters: 
Refterbeurten: 11.45 – 12.05:      L1 en L6           jongste: in de blauwe klas 
  12.05 – 12.20: L2 en L5                 bij juf Betty    
  12.20 – 12.35: L3 en L4            oudste: in de regenboogklas 
Wie nog niet klaar is met eten, mag in de refter blijven.         bij juf Carine 
 

Oproep: 
Bij het brengen van de leerlingen van de lagere school vragen we om afscheid te 
nemen voor de schoolpoort. De leerlingen komen alleen binnen.  
Voor de kleuters mogen ouders meegaan tot aan het blauwe poortje om daar 
afscheid te nemen. Voorzie een vast ritueel ( knuffel- zoen – zwaaien en vertrekken ).  
  
Bij het afhalen van de leerlingen vragen we om te wachten aan de schoolpoort ( niet 
op de speelplaats ) tot het tweede belsignaal. Daarna komen de leerlingen van het 
lager naar jullie toe. De ouders die kleuters afhalen, gaan tot aan het afdak op de 
kleuterspeelplaats en wachten tot de leerkracht hun kleuter naar hen toestuurt.  

Gelieve daarna de speelplaats te verlaten. Zo behouden we overzicht en kan het verlaten van de school ordelijk 
gebeuren. 
 

Het is niet toegestaan om te fietsen op de speelplaatsen.   
We stappen af en gaan te voet op de speelplaats. 
 

Wees tijdig op school! 
 

Over de middag zijn de schoolpoorten gesloten van 11.45 tot 12.55.  
Leerlingen die thuis gaan eten, kunnen pas om 12.55 op school binnen.  
 

http://heiligharttemse.be/schoolreglement/
http://heiligharttemse.be/documenten/infobrochure/
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Nieuws van de ouderraad 

Activiteiten schooljaar 2017-2018: 
+ car-wash : 23 september 2017    
 

+ spaghettiavond : 17 maart 2018    
 

+ schoolfeest : 23 juni 2018   
 

 
Wie graag in de ouderraad wenst mee te werken kan dit melden bij Danielle De Gendt ( mama van Staf L5 )              

Werken op school 

Zoals jullie gemerkt hebben, staan er nog geen nieuwe ramen in de klassen.  
 
De nieuwe datum voor de start van de werken is voorzien op 25 september 2017. 
We proberen de hinder voor de leerlingen zoveel mogelijk te beperken.  
Om de lessen zo goed mogelijk te laten doorgaan, kunnen we opnieuw met enkele klassen terecht in 
de klaslokalen van de muziekschool. We danken het gemeentebestuur voor hun bereidwillige 
medewerking hiervoor. 
Voor de winter zitten we in een klas met goed geïsoleerde ramen én met zonnescreens om de 
warmte in de zomer buiten te houden. 

 
Ondertussen werken we ook verder aan het dossier van de toiletten.  
Hiervoor moet ook eerst een berg papierwerk doorworsteld worden vooraleer de werken kunnen starten. 

Familienieuws 

Nieuw leven: 
 Lizzy De Meirleir, zusje van Lars (L3), Mats (L1), Ella (groen) en dochter van Stefanie Steels (ouderraad) 
 Nora Packolet, dochtertje van Kim Van Mele ( medewerkster CLB op onze school)   

 

Ouder- grootouderbetrokkenheid 

Voor ouders en grootouders zijn de (klein-)kinderen hun dierbaarste bezit. Als school doen we ons uiterste best om het 
op school zo aangenaam mogelijk te maken voor hen. We zetten ons in om de ontwikkeling van uw kind zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Soms komen we hiervoor al eens handen of middelen te kort. 
Daarom doen we af en toe een beroep op jullie aanwezigheid of  bereidheid. Iedereen heeft eigen talenten waar onze 
kinderen van kunnen leren. Zo bouwen jullie mee aan een fijne school voor jullie kinderen. 
 

+ een spelletje komen spelen tijdens de spelletjesnamiddagen in de kleuterschool. 
+ een verhaal komen voorlezen in het Nederlands of in je eigen taal.    
+ de leerlingen naar een buitenschoolse activiteit voeren. 
+ een groepje leerlingen begeleiden bij het knutselen, lezen… 
+ een klusje op school met enkele ouders en leerkrachten doen. 
Ben jij geïnteresseerd, geef dan een seintje aan de klasleerkracht van je kind. 
 

Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar stripverhalen en leesboeken om tijdens de middagpauze leeseilandjes te 
maken op de speelplaats. 
Het materiaal (nog  in goede staat )mag je bezorgen aan de klasleerkracht of op het secretariaat.  
 

Infoavonden        ! enkel voor ouders ! 

Kinderen opvoeden en onderwijzen is een taak voor ouders én leerkrachten. Daarom is het van belang om goed samen 
te werken. Tijdens de infoavonden leggen we uit hoe we werken op school en in de klas. Het is belangrijk dat u als ouder 
hierbij aanwezig bent. 
 

Infoavond: L1, L2 en L3 op dinsdag 12 september 2017 om 19.00  
 

Infoavond: L4, L5 en L6 op maandag 11 september 2017 om 19.00  
 

Infoavond kleuterschool: dinsdag 19 september 2017 om 19.00 
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Kalender schooljaar 2017-2018                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

september 

vrijdag 1   8.30 start van het schooljaar    Allen 
maandag 11   9.30 zwemmen       L2, L4 en L6 
maandag 11  19.00 infoavond      ouders van L4,L5 en L6 
dinsdag 12  19.00 infoavond      ouders van L1,L2 en L3 
woensdag 13   toon je sportclub@school     leden sportclubs 
vrijdag 15   Atletiekdag Hamme     L5 en L6 
vrijdag 15  19.00 vergadering ouderraad    leden ouderraad 
maandag 18   9.30 zwemmen       L2, L4 en L6 
dinsdag 19  19.00 infoavond      ouder van kleuters 
woensdag 20  8.15 oudercafé ( ouderraad i.s.m. Huis van het kind ) ouders + leerkrachten 
donderdag 21  9.00 eucharistieviering start schooljaar   lagere school 
vrijdag 22   9.00 scholenveldloop     L2 – L6 
zaterdag 23   Car-wash ( ouderraad )     Allen 
maandag 25   9.30 zwemmen      L2,L4 en L6 
donderdag 28  pedagogische studiedag    leerlingen vrijaf 
vrijdag 29  lokale verlofdag     leerlingen vrijaf 

oktober 

week 2 – 6 oktober week van de kleuter     kleuterschool 
maandag 2  9.30 zwemmen      L2,L4 en L6 
donderdag 5  NM toneel ‘ Klein Konijn’     K3 
week 9 – 13 oktober week van het bos      allen 
maandag 9   9.30 zwemmen      L2,L4 en L6 
dinsdag 10  kronkeldidoe ( sporthal Temse )    L1 
dinsdag 10  auteurslezing ( bibliotheek Temse)   L5 
maandag 16  kabouterwandeling (Beveren)    oudste kleuters 
maandag 16  9.30 zwemmen      L2,L4 en L6 
dinsdag 17  19.30 schoolraad     leden 
maandag 23  9.30 zwemmen      L2,L4 en L6 
vrijdag 27  perioderapport 1     lagere school 
   Herfstvakantie 28 oktober – 5 november  allen    

Belangrijke data:   

donderdag 23 november  grootoudersfeest    grootouders kleuters 
vrijdag 24 november  kijkdag ouders optreden grootoudersfeest  ouders kleuters 
 

zaterdag 14 april  18.00  Vormsel     vormelingen 
zaterdag 5 mei   10.00 Eerste Communie    communicanten 

vakantiedagen 2017-2018 

KERSTVAKANTIE:  van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 
 studiedag leerkrachten:  woensdag 24 januari 2018 
KROKUSVAKANTIE:  van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018 
PAASVAKANTIE:   van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018 
Lokale verlofdag:  maandag 30 april 2018 
O.-H.-Hemelvaart:   donderdag 10 mei 2018 
brugdag:    vrijdag 11 mei 2018  
Pinkstermaandag:   maandag 21 mei 2018 
vrijaf:     vrijdagnamiddag 29 juni 2018 
 

Gelieve hiermee rekening te houden als u uw vakanties plant. 
Leerlingen hebben recht op onderwijs, gelieve hen hiertoe alle kansen te geven. 
 


