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

Schooljaar 2018-2019 : september-oktober 
 

 Jaarthema: Een hart voor de natuur… 

 We hebben een prachtige vakantiezomer gehad. Volop 
zon en tropische temperaturen die records uit vorige 
zomers probeerden te breken. De natuur kreunde onder 
de loodzware hitte. Voor het eerst in lange tijd werd er 
gesmeekt om regen en een beetje verkoeling.  De ene 
denkt aan klimaatopwarming, de ander denkt aan een 
uitzonderlijke zomer. Wat het ook moge zijn, het is 
beter te voorkomen dan te genezen. Daarom willen we 
dit jaar de natuur, het milieu, onze omgeving in de 
kijker zetten.  
 

Als school geven we het goede voorbeeld en proberen 
we waterverspilling tegen te gaan door de toiletspoeling 
op regenwater te laten verlopen. We hebben onze 
gebouwen geïsoleerd om minder CO² uitstoot te 
produceren.  

We onderzoeken of we zonnepanelen kunnen plaatsen om elektriciteit te winnen. 
Anderzijds hebben we als school ook de taak om de leerlingen bewust te maken van de zorg voor het milieu. 
Dat zullen we doen op twee sporen. Eerst en vooral willen we onze kinderen de natuur laten ontdekken, leren 
kennen en bovenal beminnen. Want iets wat je liefhebt, daar draag je zorg voor. Dat koester je. 
Ten tweede proberen we de leerlingen mee te nemen in de zorg voor het milieu. Dat begint met kleine stapjes. 
Een papiertje dat op de speelplaats ligt in de vuilbak dragen, ook al is het niet van jou. Iemand die iets in de 
verkeerde vuilbak gooit even uitleggen waar het wel hoort… 
  

Ook als ouder kunnen we bijdragen tot een propere wereld en onze kinderen hierin stimuleren. 
Leg hen uit waarom je een brooddoos meegeeft en geen wegwerpverpakking. Laat hen te voet of met de fiets naar 
school komen en leg uit waarom je daar bewust voor kiest… 
Samen maken we er een tof schooljaar van waarbij we de natuur beter leren kennen en er samen voor zorgen. 
 

Directeur Peter  
 

Infoavonden        ! enkel voor ouders ! 

Tijdens de infoavonden kunt u als ouder uitgebreid kennismaken met de klasleerrkacht, de typische aandachtspunten in 
de klas én de werkwijzen die op school gangbaar zijn. Het is belangrijk als ouder dat u aanwezig bent op deze avond. 
Zorg dat u er zeker bij bent.  
 

Infoavond: L1, L2, L5 en L6  op maandag 10 september 2018 om 19.30  
 

Infoavond: L3 en L4 op dinsdag 11 september 2018 om 19.30  
 

Infoavond kleuterschool: donderdag 27 september 2018 om 19.30 
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Personeel 2018-2019:  

Kleuter :      Lager: 
Blauw: meester Kris     L1A: juf Pascale 
Rood: juf Els      L1B: juf Maja 
Groen: juf Kelly + juf Karen ( woensdag )  L2A: juf Kim 
Geel: juf Stéphanie ( t.v.v. juf Sielke )   L2B:       juf Laura  
Oranje: juf Ellen + juf Karen ( donderdag)  L3: juf Ann (VM) + juf Machteld (NM + woe) 
       L4: juf Lien  
Beweging: juf Sofie ( dinsdag en donderdag ) L5A : juf Nele + juf Tine ( vrijdag ) 
Zorg:  juf Melissa    L5B: juf Vicky 
  Juf Karen ( t.v.v. juf Veerle )  L6:  juf Tania 
      * ontdubbelde klassen kunnen nog wijzigen i.f.v. gewijzigde leerlingenaantallen 
 

Kinderverzorgster: juf Inge ( dinsdag en donderdag NM ) Zorg:  Meester Bert (niet op do) + juf Tine (niet op ma)   
Beweging: juf Leen ( maandag, woensdag en vrijdag) 

Directie:  Directeur Peter    Zwemmen: juf Leen + klasleerkrachten ( donderdag ) 
 

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  de kind(eren) naar de eigen klas. 

GOK- en zorgwerking 

We blijven hiervoor inzetten op de eerstelijnszorg in alle klassen. In de eerste plaats door preventief te werken: 
het aanbieden van een veilig en rijk klasmilieu, mogelijkheden geven tot differentiatie... Anderzijds bieden we 
remediëring aan bij leerlingen met leermoeilijkheden of leerproblemen.    
Bij de kleuters gaat het vooral over het stimuleren van de algehele ontwikkeling, in het bijzonder de taal- en 
denkontwikkeling. Juf Melissa en juf Karen zullen zowel klasintern als -extern werken. 
In het lager blijft vooral lezen en in het bijzonder het begrijpend lezen de focus op school. 
We willen ook meer inzetten op het automatiseren van de basiskennis. 
  

We hopen ook dit jaar weer te kunnen rekenen op een student van de Artevelde Hogeschool die vanuit de opleiding 
zorgverbreding en remediërend leren mee onze zorgwerking komt versterken en vernieuwen. 
 

We blijven voor de leerlingenzorg samenwerken met: 
CLB:    Algemeen nummer            03 780 66 04 
Ondersteuningsnetwerk:  De Accolade             09 346 90 08 
Revalidatiecentrum:  Het Veer             03 776 63 19 
Onderwijsopbouwwerk Temse: Sofie Van Ranst             03 710 25 54 

Belangrijke info bij de start 

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 425 euro naar 435 euro voor de hele schoolloopbaan. 
Voor het schooljaar 2018-2019 zullen: 
- L5 en L6 opbosklas gaan naar Spa van 1-5 april 2018. 
 

In 2019-2020 gaan L3 en L4 op natuurklassen naar Westerlo van 18-20 september 2019. 
L1 en L2 zullen in dat schooljaar voor de tweede keer op sprookjesklassen vertrekken. 
 

 Drankenbeleid  
 

Tijdens de speeltijden drinken we enkel water. In de middagpauze bevelen we water aan, 
maar we staan toe dat er een sapje of melk gedronken wordt. De school voorziet enkel in water. 
 

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.  
 

Zorg voor een gezonde maaltijd die je kind lust. Liefst een boterhammenlunch.  
Gefrituurde gerechten zijn lekker als ze warm zijn, maar horen niet thuis in de brooddoos. 

http://heiligharttemse.be/schoolreglement/
http://heiligharttemse.be/documenten/infobrochure/
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Lager:                                                                               Kleuters: 
Refterbeurten: 11.45 – 12.05:      L1 en L4              jongste: in de blauwe klas 
  12.05 – 12.20: L2 en L6                              bij juf Betty en juf Sadia    
  12.20 – 12.35: L3 en L5                        oudste: in de regenboogklas 
Wie nog niet klaar is met eten, mag in de refter blijven.           bij juf  Insaf 
 

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 de dubbele poort of aan het 
blauwe poortje ( Cauwerburg) om daar afscheid te nemen. 
 Voorzie een vast ritueel ( een knuffel of  een  zoen, dan  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 speelplaats.   
We stappen af en gaan te voet op de speelplaats. 
 
 

Wees tijdig op school! 
 

De poorten gaan open om 8.15 u. Vanaf dan is er toezicht op school. 
De bel gaat om 8.30. Zorg dat je voor het belsignaal op school bent. 
 

Over de middag zijn de schoolpoorten gesloten van 11.45 tot 12.50.  
Leerlingen die thuis gaan eten, kunnen pas om 12.50 op de school binnen.  
 

De school is uit om 15.25. De ouders kunnen op de speelplaats na het tweede belsignaal.  ( De deur wordt geopend.) 

Nieuws van de ouderraad 

Ook tijdens dit nieuwe schooljaar zal de ouderraad van deze school gemotiveerd mee de handen uit de mouwen 
steken. Als ouderraad zijn we de brug tussen de ouders en de school doordat we verschillende activiteiten en 
ontmoetingsmomenten organiseren. Zo bevorderen we actief de samenwerking tussen de ouders en de school. 
 

Vanaf dit schooljaar is er een nieuwe voorzitter van deze enthousiaste ploeg van ouders: An Uytdenhouwen, mama 
van Nore (oranje klas) en Fiene (groene klas). De volledige ouderraad wenst Danielle De Gendt, de vorige voorzitter, 
nog bijzonder te bedanken voor haar jarenlange engagement en actieve inzet in onze ploeg. 
Je hoort zeker nog van ons op de infoavonden van de verschillende klassen in september. Uiteraard is er dan ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen, informatie te delen… 
 

Wist je trouwens dat we met de opbrengst van de fluofuif van vorig schooljaar enkele fluo mannetjes hebben 
aangekocht? Deze zijn vanaf dit schooljaar te bewonderen aan de oversteekplaatsen van onze school. Op deze 
manier kunnen alle kinderen nog veiliger en nog beter zichtbaar de straat oversteken. 
Wij wensen alle kinderen, leerkrachten én ouders een fijne start van het nieuwe schooljaar! 
 

Heb je vragen, suggesties of interesse in de ouderraad?  
Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be.  

Werken op school 

De werken aan de toiletten zullen nog duren tot 15 november 2018 ( voorlopige 
einddatum ).Momenteel is de ruwbouw klaar en winddicht.  
De binnenafwerking is volop aan de gang. 
Alles moet ook nog aangesloten worden op de bestaande riolering en 
afwatering. Dat zal nog wat moeilijkheden met zich meebrengen i.v.m.de 
toegankelijkheid van bepaalde delen van de speelplaats.  
Voorlopig kunnen beide ingangen gebruikt worden en is er een doorgang via de 
dubbele poort. We houden jullie op de hoogte. 
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Kalender schooljaar 2017-2018                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

september 

maandag 3 sept  8.30 start van het schooljaar    Allen 
donderdag 6 sept NM  zwemmen       Lager (alle klassen) 
maandag 10 sept 19.30 infoavond      ouders van L1,L2,L5 en L6 
dinsdag 11 sept  19.30 infoavond      ouders van L3en L4 
donderdag 13 sept NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
maandag 17 sept Sportdag       L6     
dinsdag 18 sept  Sportdag      L5A + L5B 
woensdag 19 sept Toon je sportclub@school    leden sportclubs 
woensdag 19 sept Sportdag      L1A 
donderdag 20 sept 9.00 startviering in HHartkerk    Lager 
donderdag 20 sept NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
vrijdag 21 sept   scholenveldloop  aan de sportvelden   L2 L6 
maandag 24 sept Sportdag      L4 
dinsdag 25 sept  Sportdag      L3 
woensdag 26 sept Sportdag      L1B 
donderdag 27 sept Sportdag      L2A + L2B 
donderdag 27 sept NM zwemmen      Lager (alle klassen uitz. L2) 
donderdag 27 sept 19.30 infoavond       alle kleuterklassen 

oktober 

maandag 1okt  lokale verlofdag ( geen school )   allen  
donderdag 4 okt  Kronkeldidoe ( sporthal Temse )    L1 
donderdag 4 okt  NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
week 8 – 12 oktober Week van de kleuter     kleuterschool 
 dinsdag 9 okt  NM toneel ‘ Klein Konijn’     K3 
donderdag 11 okt NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
week 15 – 19 oktober Week van het bos:  ‘Ravot  je rot!‘     allen 
maandag 15 okt  20.00 Schoolraad     leden 
donderdag18 okt NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
vrijdag 19 okt  LEEFRAPPORT      Lager 
donderdag 25  okt NM zwemmen      Lager (alle klassen) 
vrijdag 26 okt  Perioderapport 1     lagere school 
   Herfstvakantie 29 oktober – 4 november  allen    

Belangrijke data:   

vrijdag 23 november  grootoudersfeest    grootouders kleuters 
vrijdag 14 december  kerstmarkt     allen 
dinsdag 12 maart  fotograaf op school    allen 
zaterdag 23 maart  spaghettiavond     allen 
zaterdag 4 mei   18.00  Vormsel in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode ) vormelingen 
zaterdag 18 mei   Eerste Communie in de Sint-Pieterskerk ( Tielrode )communicanten 
zaterdag 8 juni   Schoolfeest     allen 

vakantiedagen 2018-2019  

KERSTVAKANTIE:  van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 
Lokale verlofdag:  vrijdag 25 januari 2019 
 studiedag leerkrachten:  woensdag 6 februari 2019 
KROKUSVAKANTIE:  van zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019 
studiedag leerkrachten:  woensdag 20 maart  2019 
PAASVAKANTIE:   van zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april 2019 
O.-H.-Hemelvaart:   donderdag 30 mei 2019 
brugdag:    vrijdag 31 mei 2019  
Pinkstermaandag:   maandag 10juni 2018 
vrijaf:     vrijdagnamiddag 28 juni 2018 


