tel: 03 771 32 47

mail: directeur@edu.heiligharttemse.be

site: www.heiligharttemse.be

Schooljaar 2019-2020 : november-december
Volle kracht vooruit
In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie al dat er heel wat vernieuwingen op ons afkomen.
Naast de zaken waar jullie rechtstreeks mee te maken hebben, zoals de betalingen via de rekening en ook het
vernieuwde rapport van jullie kinderen, werken onze leerkrachten op
volle kracht om de nieuwe taal- en godsdienstmethode onder de knie te
krijgen. Ook het digitaliseren van de eigen agenda met het nieuwe
leerplan en het zorgsysteem begint goed te lopen. Dit kan enkel door de
inzet van alle collega’s. Daarvoor bedankten we hen op 5 oktober, de dag
van de leerkracht, met een wit wijntje. Voor onze leerlingen hebben we
ook een investering gedaan in nieuwe tablets. Ook zij kunnen meer en
meer oefenkansen krijgen via de computer. In elke klas zijn momenteel 3
tablets aanwezig.
Directeur Peter

school in actie
Jongste kleuters
Drie weken speelden en werkten we met onze jongste kleuters
rond zintuigen.
Voelen, horen, zien, ruiken en proeven!
We konden heel wat leuke spelletjes doen: praten door de micro
en je eigen stem ontdekken, voelzakjes, speeldeeg met een lekker
geurtje, schaduwspel, pompoensoep maken en nog zo veel meer!
De laatste vrijdag nodigen we de ouders uit voor een tik- tak en
een heerlijk kommetje pompoensoep.
Dinsdag 24 september zijn de jongste kleuters en de klas van juf
Kelly naar de boomgaard geweest. We hebben daar verschillende
dingen kunnen ervaren. Zo mochten we tussen de appel- en perenbomen lopen, appels
van de grond rapen, eten van de appels en in de mega grote frigo gaan staan.
Ook hebben we kunnen zien dat een appel met zijn steeltje vasthangt aan de boom, dat
een appel zich kan verbranden, dat een appel rot kan zijn. Wist je dat de kroon van een
appel eerst een bloemetje was?

Oudste kleuters en eerste leerjaar
We vertrokken samen met het eerste leerjaar naar
het bos. Dit was voor de derde kleuterklas een
leuke kennismaking met de juffen van het eerste
leerjaar. Na een korte busrit kwamen we toe in het
regenachtige Hof ter Saksen. Daar stonden 4 gidsen
ons op te wachten die ons door het bos begeleiden.
Via leuke spelletjes hebben we kennis gemaakt met
de dieren, paddenstoelen, bomen, vruchten…
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Eerste leerjaar
Op donderdag 3 oktober trok het eerste leerjaar richting sporthal.
Kronkeldiedoe is een sportnamiddag waarin de kinderen 15 activiteiten mogen
doen in een doorschuifsysteem. Zij konden volop klimmen, rijden met de gocarts, een muur beklimmen, golf spelen, puzzels en bouwsels maken,
evenwichtsoefeningen doen, door een rups kruipen en het leukste van al was
natuurlijk op het springkasteel klimmen met glijden van de glijbaan.
We waren heel moe, maar alle kinderen vonden dit kei-leuk!
Jammer dat het slechts één namiddag was. Dit mocht zeker langer duren.

Tweede leerjaar: wist je dat…
•
•
•
•
•
•
•

we al een mooie herfstboom schilderden met wattenstaafjes?
we al blaadjes zijn gaan rapen in het bos?
we onze eerste maaltafel al geleerd hebben?
we een fietsratel hebben gemaakt?
we elke dinsdag leescircuit doen?
we leerden over gaatjes?
we graag de avonturen lezen van Robbe en Bas?

Countryklassen: verslag van het derde en vierde leerjaar
Woensdag , 18 september 2019
Na een busrit van ongeveer een uur kwamen we aan op onze bestemming in
Westerlo. Ter plaatse genoten we van ons tienuurtje op het zonnige terras van de
jeugdherberg ‘het Boswachtershuis’ en leefden ons even uit
in de fantastische speeltuin. Onze kamers waren reeds
gepoetst, zodat we meteen onze bedden konden opmaken
en de koffers uitpakken. Na onze broodmaaltijd stonden
twee gidsen ons op te wachten om aan een natuurwandeling
te beginnen. Door allerlei doe-opdrachtjes leerden we veel
bij over de beestjes en planten in het bos. De gids had ook
een leuk bosspel voorzien. Terug op het domein kregen we een vieruurtje en gingen we ons
om beurten douchen. Het avondeten viel bij iedereen in de smaak. We kregen broccolisoep,
spaghetti en chocomousse als dessert. ’s Avonds konden we onze kennis over het bos testen
tijdens de natuur- en bosquiz. Daarna tanden poetsen, bedje in en nog even mijmeren over
een leerrijke en leuke dag!
Donderdag, 19 september 2019
Na een heerlijk ontbijt bracht de bus ons naar de manege Gipsy
Horses. We werden in vier groepen verdeeld voor een
doorschuifsysteem met vier werkposten. Op elke post werd een
andere activiteit geoefend: lasso werpen, stallen proper maken,
ponyrijden en de pony begeleiden. Tot slot was er nog een ritje met
de jeep. Meneer directeur kwam ook een kijkje nemen in de
manege. Rond half vijf reden we terug naar ons domein. Na een
frisse douche mochten we aan tafel. We werden verrast met een
heerlijk menu: tomatensoep, frietjes met fishsticks en groenten en
een ijsje als afsluiter. En dan was er de bonte avond … helemaal in
cowboystijl, met onze linedance en leuke optredens van onze
vriendjes. Genieten!!! Rond kwart voor negen kropen we lekker onder de wol.
Vrijdag, 20 september 2019
Ook de laatste dag begon met een zalig zonnetje. Na het ontbijt
werden de kamers opgeruimd en de reistassen volgepropt. Er
volgde nog een leuke knutselopdracht . We maakten een fotokader
als herinnering aan deze countryklassen. De voormiddag werd
beëindigd met het spel ‘Eén tegen allen’. We lieten onze sportiefste
kant zien en werkten heel goed samen waardoor we het spel
wonnen tegen de juffen. ’s Middags werden we allemaal beloond
met lekkere pannenkoeken, een mooie afsluiter van deze driedaagse.
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Vijfde leerjaar
Wist je dat:
 Onze klas een eigen klasdans heeft
op muziek van Pam Pam (Grupo Bip)
 We onze eerste klasbeloning behaald hebben;
een picknick in het park.
 We de tablets gebruiken in onze klas
om de taalthema’s te verkennen
en oefeningen te maken.

Zesde leerjaar
Wist je dat ze in het 6e leerjaar momenteel helemaal in de ban zijn van de Haka?!
De Haka is een dans van de Maori's uit Nieuw-Zeeland. Deze dans wordt opgevoerd
voor de start van een rugbywedstrijd. Momenteel maken we in de zesde klas een eigen
Klas-Haka! Een hele uitdaging aangezien we bij deze dans heel serieus kijken en
krachtige bewegingen samen moeten maken. Wordt vervolgd!

Familienieuws
Van ons heengegaan:
Maria Van Riet, schoonmoeder van meester Bert (zorg- en ICT- coördinator)
Leonza De Bock, tante van meester Bert (zorg-en ICT-coördinator)
Roger Vaerendonck, schoonvader van Anita De Bruyne ( middagtoezicht )
Nieuw leven:
Wannes Van der Linden, kleinzoon van meester Bert (zorg- en ICT-coördinator)
Romaissa Siali , zusje van Mohamed Reda (gele klas), Imran (L3) en Amal (L6)
Mustafa El Bouabidi, broertje van Safae (groene klas)
Artin Amirabad, broertje van Dalia Ghaderi (groene klas)
Burak Eminov, broertje van Emir Birsenov (rode klas)
Jenny Dekay, zusje van Joy (gele klas) en John (L1A)

leerlingenraad
De leerlingenraad is opnieuw verkozen.
L4: Alex Pieters en Manasse Wilssens
( opvolgers : Nasira Akhbouch en Olivia Soumah)
L5 : Zico Wilssens en Oumnia Chair
( opvolgers : Kyan De Vos en Xena De Rudder)
L6: Aaya Akhbouch en Sam Pieters
( opvolgers : Bartu Bayrak en Quinten Meersman )
Ze zijn al een eerste keer samen geweest om de verdere werking te
bespreken en de afgevaardigden voor het kinderparlement van de
gemeente te verkiezen.
Aaya Akhbouch (L6) en Zico Wilssens (L5) zullen onze school
vertegenwoordigen in de raadzaal van het gemeentehuis.

NIEUWS van de ouderraad
Het eerste oudercafé voor alle mama’s en papa’s is reeds achter de rug. De thema’s waarrond we samen aan de slag
gingen was “rustig thuis komen na school” en “huiswerk”. Samen met Huis van het Kind Temse wisselden we op
woensdag 16/10 interessante tips en tricks uit hoe we met onze kroost de thuiskom-routine en het huiswerk-maken
vlot kunnen laten verlopen.
Binnenkort gaan we verder samen rond boeiende ouder-gerelateerde thema’s aan de slag. We houden je op de
hoogte via de Van Harte, flyers, facebook,…
Op vrijdag 8 november staat er opnieuw een fluofuif gepland voor alle kinderen van de school. Dansen, muziek,
drankje, hapje,… het belooft weer een heus feestje te worden. Vergeet je fluo-outfit niet!
Ook zullen we vanuit de ouderraad de (groot)ouders met lekkere koffie, thee en snoeperijen verwennen op het
ouder- en grootouderfeest. En Sinterklaas en zwarte Piet kunnen uiteraard ook rekenen op onze helpende handen.
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HERFSTSPELLETJES
1.De letters van deze woorden onderaan zijn
door de wind door elkaar geblazen.
Kan jij de juiste woorden vinden?

2. Kleur mij mooi in.

A B L R N E D E ……………………………
L E S K E I ………………………………
I N N P S E N ……………………………
E A K T A N J S……………………………
T R S O E M N …………………………

3. Doorstreep de woorden in het herfstblad. Je vindt de woorden in de richting van de
pijlen.
herfst – dor – das – bomen – jas – rood – koud – mos - spin
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Personeel 2019-2020:
Juf Machteld zal afwezig zijn tot aan de kerstvakantie. Zij wordt vervangen door meester Sander Vanherck.
Juf Sielke zal na de herfstvakantie ook nog afwezig zijn. De vervanging door juf Stephanie en juf Kate loopt verder.
Meester Benny (middagtoezicht) zal na de herfstvakantie vervangen worden door Christel Mohlberg.

Noteer de activiteiten al op je kalender 

Kalender schooljaar 2019-2020
november

28 oktober – 3 november
herfstvakantie
maandag 4 nov
welkom aan onze instappers
donderdag 7 nov
NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6
vrijdag 8 nov
VM Medisch schooltoezicht ( K&G te Temse )
vrijdag 8 nov
18.00 FLUOFUIF - zie uitnodiging zaterdag 9 nov
18.00 instapviering1 eerste communie ( Sint-Petruskerk Tielrode )
maandag 11 nov
wapenstilstand
vrijaf
dinsdag 12 nov
VM toneelvoorstelling
woensdag 13 nov
10.30 spelletjesmoment met de grootouders in de klas
donderdag 14 nov
NM zwemmen in twee beurten L1-L3 en L5 / L2-L4 en L6
maandag 18 nov
sportdag
dinsdag 19 nov
sportdag
donderdag 21 nov
sportdag
vrijdag 22 nov
sportdag
vrijdag 22 nov
13.00 (GROOT)OUDERFEEST ( ook voor papa’s en mama’s )
maandag 25 nov
sportdag
dinsdag 26 nov
sportdag
dinsdag 26 nov
NM toneelvoorstelling
woensdag 27 nov
Pedagogische studiedag
vrijaf
donderdag 28 nov
sportdag
vrijdag 29 nov
sportdag

allen
JK
lager
L6
allen
allen
allen
K3
groutouders KO
lager
L1B
L2A
L6
L2B
KO
L5
L3
L1 & L2
leerlingen
L4
L1A

december
dinsdag 3dec
donderdag 5 dec
vrijdag 6 dec
dinsdag 10 dec
dinsdag 10 dec
vrijdag 13 dec
vrijdag 13 dec
maandag 16 dec
dinsdag 17 dec
donderdag 19 dec
donderdag 19 dec
vrijdag 20 dec

NM zwemmen voor kleuters
NM uitwisseling K3 – L1
Sint op school
toneelvoorstelling
12.30 leerlingenraad
klasoverschrijdend werken
leefrapport
medisch onderzoek met vaccinatie
12.15 kinderraad ( gemeentehuis )
9.00 eucharistieviering thema advent en kerst
10.00 viering jarigen en toonmoment
periode en syntheserapport eerste trimester

oudste kleuters
K3 en L1
allen
jongste kleuters
leden
kleuterklassen
lager
L5
Zico en Aaya
allen
allen
lager

NIET TE MISSEN
Dit jaar is er opnieuw een fluofuif om de actie ‘ Helm op, fluo TOP! ‘ in te
leiden. Op vrijdag kunnen de kinderen los gaan op muziek voor hun leeftijd.
De kleuterdisco start om 18.00. Vanaf 19.00 komen de coole kids aan hun
trekken en van 20.00 tot 21.00 gaan de tieners uit de bol.
Zorg dat je vooraf inschrijft en betaalt bij de leerkracht !

zaterdag 7 maart 2020
zaterdag 25 april 2020
zaterdag 16 mei 2020
zaterdag 6 juni 2020

Na de herfstvakantie starten we met de actie ‘ Helm op, fluo TOP! ‘.
Iedereen die een fuo hesje of een helm draagt krijgt een sticker op zijn
spaarkaart. Naast de individuele spaarkaart met gratis toegang voor de
dierenparken zijn er ook klasbeloningen te winnen.
Samen er voor gaan, dus doe je fluohesje aan !
eetfestijn
allen
Vormselviering in de Sint-Petruskerk te Tielrode
vormelingen
15.30 Eerste communie in de Sint-Petruskerk te Tielrode communicant en familie
schoolfees t
allen
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