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

Schooljaar 2020-2021 : november-december 
 

Corona 

Tussen de start van het schooljaar en het moment waarop u deze ‘Van Harte’ leest, zijn ongeveer twee maanden 
verlopen. De opstart is goed verlopen. De eerste weken waren er nog enkele leerlingen in quarantaine omdat ze  
terugkeerden uit een rode zone. Dankzij de inzet van onze leerkrachten verliep alles vrij vlot. We danken ook de 
ouders die de regels en afspraken nauwkeurig opvolgen: tijdig verwittigen als een kind afwezig is, de school op de 
hoogte brengen van een (mogelijke) besmetting…  
Ondertussen nemen de besmettingen meer en meer toe en zijn de maatregelen in de maatschappij verstrengd. 
De school blijft echter een redelijk veilige plaats. We blijven ons inzetten om dit zo te houden én ondertussen goed 
onderwijs te geven. Wees dus niet bang om uw kind naar school te laten komen als het gezond is. 
Bij twijfel contacteer je best een arts.                 Directeur Peter 
 

school in actie 

Jongste kleuters 

Thema mijn lichaam: 
Op een speelse manier gingen we op ontdekking. Hoe zie ik eruit? Welke lichaamsdelen heb ik? Wat kan ik met mijn 
handen doen? Durf ik met blote voeten rondlopen? Kan ik een foto van mezelf terug in elkaar puzzelen? Het waren 
dus boeiende weken! 

       
Een hond op bezoek.  Het zakje OP mijn hoofd.  Blotevoetenpad.     Een vogel op mijn hand.    
 

Thema huisdieren: 
We kregen tijdens deze weken heel wat dieren op bezoek: een hond, een cavia, een kip, een vogel, een konijn, een vis 
en een kat. We leerden om zacht en lief met dieren om te gaan. We ontdekten wat de dieren graag eten en nog zo 
veel meer! 

Oudste kleuters en eerste leerjaar 

GELE KLAS:  
Na een bewogen start van het schooljaar zijn we eind september toch met z'n allen kunnen 
starten in de gele klas. 
Om elkaar wat beter te leren kennen speelden we veel spelletjes en kwam de juf veel 
meespelen in de verschillende hoekjes. We leerden ook goed onze symbolen kennen en 
wisten of we een rups of vlinder zijn. 
Wiebel leerde ons hoe we moeten omgaan met een probleem en hoe we dat dan kunnen 
oplossen. 
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Als beloning omdat we ons zo goed aan de afspraken en regels konden houden kregen we van de 'afsprakenfee' een 
leuk cadeau met maïs in... Daar maakten we heerlijke popcorn van! Wat is het leuk om zoveel vriendjes te hebben in 
de gele klas! We maken er samen een superleuk schooljaar van! 
 

Tweede leerjaar: wist je dat… 

- we het verhaal van Koning Twix hebben gelezen? 

- we blaadjes zijn gaan rapen en daarmee diertjes hebben geknutseld? 

- we onze eerste tafel hebben geleerd? 

- we naar een toneelvoorstelling zijn gaan kijken? 

- we gewerkt hebben met de plattegrond van de klas en de school? 

- we een gedicht hebben geleerd over de maanden van het jaar?  

- we elke vrijdag de week afsluiten met hoekenwerk? 

- we een heel erg fijne groep zijn? 

Derde leerjaar: werken met houtskool, heksen  

In het kader van de lessen beeldopvoeding leerden de leerlingen van het derde leerjaar experimenteren met houtskool.  
Ze moesten eerst de kenmerken van een heks herkennen en kunnen benoemen. Daarna gingen ze aan de slag met 
houtskool. Door de juiste kleur te gebruiken voor het gezicht van de heks, maakten ze de heks nog griezeliger. 
Hieronder zie je knappe resultaten:  

 
 

Zesde leerjaar 

- Wist je dat er tijdens de maand oktober in onze klas een grote opsporingsopdracht gaande was? Tijdens ons 

taalthema moesten we als echte speurders aan de slag. Dankzij ons misdaadbord dat we opbouwden, de nodige 

mails en brieven die we verstuurden en analyses van bewakingsbeelden, hebben we het mysterie van juf Le 

D’Or inmiddels opgelost. 

- Wist je dat we een nieuw digitaal bord kregen en we nu zelfs met onze vinger op het bord kunnen schrijven! 

- Wist je dat we een Kahoot-quiz maakten over de wereldgodsdiensten. 

- Wist je dat we voor Frans en Nederlands ook geregeld aan de slag gaan met bewegend leren?  

Door bewegingsopdrachten in de klas of in het park herhaalden we de leerstof op een speelse manier. 

  

 
 
 
 
  
 

Inzamelen 

Op school kun je nog steeds terecht met: 
- propere plastieken dopjes en dekseltjes  voor het project om blindegeleide honden te trainen. 
- gebruikte batterijen: daarmee verzamelen we punten per gewicht en kunnen we spelmateriaal 
   aankopen. Steek ze in de witte zak ( dopjes ) of in de groene ton ( batterijen ) onder het afdak  
   naast de nieuwe toiletten.  
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  Kwartiermakers 

Dit schooljaar zijn alle klassen van de lagere school gestart met kwartiermakers.  
Elke dag wordt er in de klas een kwartiertje vrij gelezen om het leesplezier te bevorderen. 
Elk kind kreeg een mooie leestas die ze zelf mochten versieren. Met die leestas trokken alle 
klassen naar de bib. Daar mochten ze drie boeken kiezen om mee te nemen naar de klas. 
Soms leest de juf ook voor tijdens het leeskwartiertje. 
Ook in de vakantie kan je thuis aan de slag met kwartiermakers. Elk kind krijgt een mooi 
herfstblad mee naar huis. Elke dag in de vakantie mogen ze een blaadje kleuren als ze een 
kwartier gelezen hebben. 
Doen jullie mee?     De leesjuffen: juf Maja en juf Tine 
 Boeken kiezen om in de leestas te stoppen ( L2 )  
 

Mailadressen voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 

Onlangs kregen alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een eigen 

emailadres met de uitgang @edu.heiligharttemse.be. Dit geeft ons en hen de mogelijkheid 

als ze aangesloten zijn bij hun team om in alle veiligheid met elkaar te chatten, te 

videobellen , te mailen, taken in te dienen, te werken in word, powerpoint… . Je weet wie 

er met jou aan het praten of aan het chatten is.  Het is wel van belang je wachtwoord heel 

persoonlijk te houden en niet door te vertellen, ook niet aan vrienden.  Word je op een 

ongepaste of ongevraagde manier wel lastig gevallen door een medeleerling dan kunnen wij bij misbruik het 

account zeker beperken of sluiten. Wij geven het nog wat tijd om te groeien. Het is zeker geen verplichting maar wel 

al een stap naar de nabije toekomst, waar deze vorm van communicatie alleen maar aan belang zal winnen.                  

Bij problemen : bert@edu.heiligharttemse.be 

Familienieuws 

Nieuw leven: 
 

Mauro Van Broeck, zoontje van juf Karen Pauwels (juf 2019-2020) en Jeffrey Van Broeck 
Arthur De Witte, zoontje van juf Stéphanie Cools (KO) en Michaël De Witte  
Akram El Marchouhi, broertje van Adam (L1) en Mohamed (groene klas) 

leerlingenraad         

De leerlingenraad is opnieuw verkozen.  
L4: Lola Rombaut en Mats De Meirleir      
( opvolgers : Rafa El Habchi en Iva Erinmwionghae) 
L5 : Manasse Wilssens en Kaat Rousseau      
( opvolgers : Koray Aliev en Moussa Sako) 
L6: Zico Wilssens en Xena De Rudder   
( opvolgers : Anwar Charif-Tribak en Baran Zurel ) 
Ze zijn al een eerste keer samen geweest om  
de werking te bespreken en de afgevaardigden  
voor het kinderparlement van de gemeente te verkiezen. 
Kaat Rousseau (L5) en Zico Wilssens (L6)  zullen  
onze school vertegenwoordigen in de raadzaal.    

NIEUWS van de ouderraad 

Ook in deze bijzondere tijden kan onze school rekenen op de ouderraad. Meer dan ooit gaat het nu over de 
gezondheid en veiligheid van onze kinderen. Laten we, samen met de school, voor onze kinderen een veilige 
schoolomgeving creëren. Door onze mondmaskers te dragen en steeds anderhalve meter afstand te houden als we 
de kinderen brengen en komen halen. Zo kunnen de lessen en activiteiten op school blijven doorgaan en kunnen 
onze kinderen ontdekken, leren, opgroeien samen met van hun juf of meester. Zo kunnen zij elke dag blijven spelen 
en verwonderen samen met hun vriendjes op school. 
 

Ook dit schooljaar proberen we met de ouderraad enkele activiteiten mee te organiseren. Een beetje anders dan 
anders maar steeds met de bedoeling om ouders, leerkrachten en kinderen te verbinden. We bezorgen alle 
informatie via briefjes die de kinderen mee krijgen. 
Wil je af en toe eens komen helpen op één van onze activiteiten? Heb je vragen of suggesties voor de ouderraad? 
Stuur een mailtje naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be. 
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Personeel 2020-2021:  

Juf Nele zal afwezig zijn tot aan de krokusvakantie. Zij wordt vervangen door juf Axelle. 
Juf Stéphanie Cools zal na de herfstvakantie haar taak in de kleuterschool opnieuw opnemen. De vervanging door  
juf Kate in de groene klas op woensdag, in de oranje klas op donderdag en in de gele klas op vrijdag loopt dan ten 
einde.   

Kalender schooljaar 2020-2021                                      Noteer de activiteiten al op je kalender   

november 

31 oktober – 10 november  herfstvakantie     allen 
woensdag 11 nov WAPENSTILSTAND           vrijaf     allen 
donderdag12 nov NM zwemmen in twee beurten L2-L4 / L3- L6   lager 
donderdag 12 nov 20.00 ouderraad       leden    
donderdag 19 nov NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 20 nov  Grootoudersfeest  (cadeautje en versje komen naar je toe) kleuter 
donderdag 26 nov NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 27 nov  MST in Sint-Amelbergazaal     L6 

december 

woensdag 2 dec  toneelvoorstelling : ZEEP             ( onder voorbehoud )  K3 en L1 
donderdag 3 dec  NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 4dec   Sint op school       allen 
donderdag 10 dec NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 11 dec  leer- en leefrapport      lager 
donderdag 17 dec  NM zwemmen in één beurt  L2-L3 ( met bus)  lager 
vrijdag 20 dec  periode en syntheserapport eerste trimester   lager 
 

Door CORONA kunnen heel wat activiteiten op school NIET doorgaan. De fluofuif en de kerstmarkt zullen we moeten 
missen. Voor het grootouderfeest voorzien we een alternatief ( versje + cadeautje ).    

VEILIG NAAR SCHOOL 

Dit jaar is er geen fluofuif om de actie ‘ Helm op, fluo TOP! ‘ in te leiden.  
Na de herfstvakantie starten we wel met de actie ‘ Helm op, fluo TOP! ‘. 
Iedereen die een fluo 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 fluo hesje aan !   
 

We merken dat leerlingen en ouders de verkeersregels niet altijd respecteren aan het 
kruispunt Sint-Amelbergalaan – Hoogkamerstraat – Schoolstraat. 
Gelieve enkel over te steken bij groen licht. Oversteken doe je op het zebrapad. Geef jongere kinderen een hand. 
Gelieve niet met de wagen te stoppen aan de verkeerslichten of op het kruispunt om de leerlingen te laten uitstappen. 
Je kan parkeren op de parking aan de Action. 
Gelieve de raadgevingen van de gemachtigde opzichters  te volgen. Zij zorgen mee voor de veiligheid van u en uw 
kinderen. 

Pokemonkaarten en eigen speelgoed   

We zien dat heel wat kinderen Pokemonkaarten of een eigen speelgoedje meebrengen naar school. 
Zolang ze daar mooi mee spelen is er geen enkel probleem. We willen er wel op wijzen dat dit op 
eigen verantwoordelijkheid is. Als er kaarten of speeltjes kwijt raken, geruild worden, kapot zijn… 
zijn de leerlingen daar zelf verantwoordelijk voor.  
TIP: Noteer op persoonlijk materiaal je naam. ( doosje / map met kaarten ) 
         Breng niet alles in één keer mee naar school, maar bv. enkel die kaarten die je wil ruilen.  

Soep op school 

Na de herfstvakantie voorziet de gemeente in samenwerking met de 
school op dinsdag en vrijdag soep op school (tijdens de middagpauze).  
Dit project kadert in de strijd tegen de lege brooddozen.  
Het kan dan zijn dat sommige kinderen een boterhammetje minder eten. 
Gelieve de hoeveelheid boterhammen aan te passen. 


