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Schooljaar 2020-2021 : mei-juni
school in actie
Jongste kleuters:
Voor de paasvakantie zijn we met de jongste kleuters op ontdekking gegaan met
dozen. We ontdekten dat we onszelf of een knuffel op verschillende plaatsen
konden zetten ten opzichte van een doos. In, op, onder, voor, achter en naast de
doos. Tijdens dit thema hebben we veel gespeeld met deze begrippen en met de
dozen natuurlijk.
Na thema dozen hebben we ook nog een weekje rond fijne motoriek
(schrijfmotoriek) gewerkt. En weet je dat we dit oefenden met muziek.

Oudste kleuters:
Na een extra lange paasvakantie waren we super blij om terug in de gele klas te zijn!
We startten met het veranderen van onze klasboom. De winter maakte plaats voor de
lente. We stempelden met onze vingers mooie bloesems aan de boom en stempelden er
nog heel wat vlinders bij. Wat een mooie klasboom hebben we nu in onze klas!
Op dinsdag mochten we dan eindelijk nog eens op uitstap...
De bus voerde ons naar Zoobiedoe. De busrit zelf was al heel erg leuk en spannend.
Maar eenmaal aangekomen in Zoobiedoe mochten we echt op ontdekking gaan...
De natuurkoning- en koningin waren ziek geworden en vroegen of we hen wat wilden
helpen met het verzorgen van de dieren en de natuur.
In drie groepjes gingen we aan de slag:
we gaven de eenden en vissen eten,
waren heel stil bij de eend die aan het
broeden was, probeerden om als een
bijtje van de ene bloem naar de andere
te gaan, en nog zoveel meer...
We mochten ook een superleuk
blotevoetenpad doen en op het einde
met onze voeten in de modder om een
moddervoetafdruk te maken.
Dit kunstwerk hangt nu ook in onze klas.
Het was een hele leuke namiddag! We spelen en leren nu in onze klas
nog verder rond de kriebeldiertjes in de lente en hopen nog veel te
kunnen genieten van het mooie weer!
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Voor de langere paasvakantie werkten we in de oranje klas rond het thema 'De kip '.
We kregen bezoek van Zulma de kip en leerden alles over haar. We bekeken de eitjes van
dichtbij en we zochten ook allerlei andere dieren die eitjes konden leggen.
De verschillende delen van de kip konden de meeste kindjes al benoemen.
Tijdens dit thema werd er vooral aandacht geschonken aan het tellen. We gooiden met
de dobbelsteen en konden evenveel eitjes in een mandje verzamelen. We maakten ook
kennis met 1 minder en 1 meer. Dat is voor veel kindjes vaak nog moeilijk. Tenslotte
hielden we nog een eierzoektocht, speelden we eierbingo en werkten we nog aan ons
paasmandje om de gekregen eitjes van de paasklokken in te verzamelen.
Jammer toch dat we maar één weekje rond dit thema konden werken, want we hadden
nog zoveel leuke plannen, maar corona besliste daar anders over.

Eerste leerjaar:
Zowel in de klas van juf Pascale als in de klas van juf Maja deden de leerlingen een
meetcircuit. Daarbij leren ze al doende de juiste maateenheden te gebruiken. Ze ervaren
aan den lijve hoe zwaar een kilo weegt, hoeveel een liter is of hoe lang een meter is.
TIP: Wil je als ouder je kind hierbij helpen, laat je zoon of dochter tijdens het koken of
bakken de hoeveelheden afwegen of meten met de maatbeker.
Elke vrijdag doen we vanaf nu nog iets heel leuk.
De klasgroep wordt in twee gesplitst.
De ene helft gaat mee met meester Nic. Zij doen
een bewegingsspel rond optellen en aftrekken
tot tien om de splitsingen te automatiseren. Die
moeten alle kinderen uit het hoofd kennen. Dat is
heel belangrijk om de brugoefeningen goed te
maken.
De andere helft deed in de klas met de juf een
partnerdictee.
Na 25 minuten wisselden de groepen. Bewegen en leren, een superleuk idee van juf Maja.

Tweede leerjaar: zet zijn tanden in het gebit
Het tweede leerjaar werkte rond tanden en een gezond gebit tijdens de lessen van
wero. We leerden wat gezonde voeding en ongezonde voeding is en wat dit met
onze tanden doet. We maakten kennis met de bende van ‘Ben de Bever’. We
gingen op zoek naar de tandplakverklikkers, die waren gestolen! Uiteindelijk
vonden we de tandplakverklikkers en gingen we hier mee aan de slag. We
brachten onze tandenborstel, tandpasta en beker mee en kauwden op een
tandplakverklikker. Die deed onze mond roze kleuren
waar er nog tandplak zat. Daarna moesten we goed
poetsen om alle tandplak te verwijderen.
Wist je dat…
- ongezonde voeding een echte aanslag is voor ons tandglazuur?
- we allemaal een beker, tandenborstel, tandpasta en zandloper kregen van Ben de Bever?
- we op zoek gingen naar gezonde en ongezonde voeding in reclamefolders?
- het belangrijk is om elke dag 2 keer je tanden te poetsen?
- je zeker 2 keer op een jaar naar de tandarts moet?
- we in het tweede leerjaar nu alles weten over hoe we onze tanden moeten verzorgen?

Derde leerjaar: carnaval en jeugdboekenmaand!
In maart vierden we op onze school
carnaval. Elke dag kregen we andere
opdrachtjes. Maandag kwamen de
kinderen met de gekste schoenen naar
school. Sommige kinderen maakten er hun
eigen, gekke creatie van! Op dinsdag
deden we ons best om een gek kapsel
klaar te toveren. Sommige haren stonden recht naar boven of hadden
allerlei verschillende kleuren! In de klas knutselden we gekke hoeden. We
gingen ook de uitdaging aan om de raarste kledingcombinaties te verzinnen.
Om de gekke carnavalsweek af te sluiten waren alle leerlingen verkleed in hun favoriete personage!
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Tijdens de jeugdboekenmaand
volgden de leerlingen van het 3de
leerjaar een lezing door illustrator
Benjamin Leroy. Tijdens de online
ZOOM-lezing vertelde hij over de
verhalen die hij mee bedacht en
illustreerde en liet hij zien hoe zijn
personages tot leven komen…

Vierde leerjaar: STIP IT
Dinsdag 20 april kwam juf Lisa van ‘Good Planet’ bij ons een workshop geven over ‘Leren afval beheren op school’.
Het was een heel leerrijke en interactieve workshop. We kregen leuke opdrachten, speelden een spelletje, werkten in
groep en kwamen veel nieuwe dingen te weten!
Wist je dat?!
- Je zelfs bij het weggooien van een bananenschil in de vrije natuur een boete kan krijgen
van de politie? Je mag niks weggooien in de natuur, ook niet als het verteerbaar is.
- We al een tijdje een nieuwe PMD-zak hebben waar nu ook botervlootjes, yoghurtpotjes
enz. in mogen. Verpakkingen die volledig gemaakt zijn uit plastiek of metaal mogen in deze
nieuwe blauwe zak.
- Het belangrijkste woord bij afvalbeheer is: voorkomen. Dat betekent dat je i.p.v. enkel
juist sorteren (wat heel belangrijk is), je vooral ook moet proberen om zo weinig mogelijk
producten te kopen die veel afval nalaten. Koop koeken best in een grote verpakking en
neem ze dan apart mee in een koekendoosje, koop geen verpakkingen waar elke koek nog
eens apart verpakt is.
- Er, in België alleen, elk jaar 67 miljoen ton ( 67 000 000 000 kg) afval wordt eproduceerd!

Vijfde leerjaar:
De leerlingen van het vijfde leerjaar zouden voor de paasvakantie een
workshop van de wereldwinkel hebben gehad op school waarin ze
leerden over eerlijke handel en kennis zouden maken met producten uit
de derde wereld.
Helaas gooide de paaspauze roet in het eten.
Momenteel bereiden ze zich voor op de grote verkeerstoets. Dit is een
onlinetoets met filmfragmentjes over levensechte verkeerssituaties van
voetgangers én fietsers waarin de leerlingen juist moeten reageren.
We wensen jullie veel succes.
Gelukkig zijn na de paasvakantie onze zwemlessen gestart. Zo komen we ook nog eens buiten .

Zesde leerjaar: spreken in de kijker
De voorbije periode lag het stressniveau iets hoger in onze klas. We deden enkele spreekoefeningen! Dat geeft
meestal wat spanning bij de kinderen. Maar door iets vaak te doen, oefenen we en worden we enkel maar beter.
De eerste opdracht was een dialoogje per twee voor Frans.
Boodschappen doen, de prijs vragen van een product, zeggen hoeveel iets
kost, in de winkel iets bestellen zoals een hoeveelheid fruit, kaas of hesp,
een aantal flessen water of andere drank...
Als we ooit op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen we vanaf nu zelf iets
bestellen of onze boodschappen doen! Hieronder een paar sfeerbeelden van
de gesprekjes tussen onze verkopers en klanten.
Een tweede opdracht was gelinkt aan ons thema wero. We maakten een
spreekbeurt over een land naar keuze. Hiervoor moesten we ons voorbereiden
door eerst informatie op te zoeken over het gekozen land op het internet en in
de atlas. Daarna moesten we onze opgezochte gegevens ordenen en een vlotte
tekst opstellen. We leerden in de klas ook hoe we een powerpointpresentatie
moeten maken. Deze mochten we gebruiken tijdens onze spreekoefening.
Gedreven gingen we aan de slag!
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Kangoeroewedstrijd
Als de lente komt in het land kunnen ook de bollebozen ( kinderen die
graag wat extra uitdaging hebben ) deelnemen aan de
kangoeroewedstrijd. Dit jaar namen er leerlingen deel uit alle klassen.
Elke groep krijgt 25 vragen voorgeschoteld die ze in één uur moeten
oplossen. Voor een goed antwoord krijg je 5 punten. Als je niet
antwoordt, krijg je 1 punt. Bij een fout antwoord heb je 0 punten.
Er werd hard gewerkt in de refter tijdens de toets in maart. Eind april
kregen alle deelnemende leerlingen hun diploma met het resultaat. De
beste leerlingen van de groep kregen ook nog een klein cadeautje.
We kijken al uit naar volgend schooljaar. Wil jij ook meedoen, oefen
dan al even op www.kangoeroe.org .

Familienieuws
Afscheid:

Godelieve Verdonck, moeder van Jan Goethals, coördinerend directeur KSTS

NIEUWS van de ouderraad
Omdat onze jaarlijkse spaghetti-avond dit jaar niet kon doorgaan, organiseerden we een pizza-verkoop. Deze verkoop
is meer dan geslaagd want we verkochten bijna 180 pizza’s. Wie pizza’s gekocht heeft, kon deze in de loop van de
maand maart bij Pasha Temse afhalen. Zo hebben we in enkele thuisbubbels een leuk eet-momentje gecreëerd in deze
corona-tijden. De opbrengst van deze actie (ongeveer 800 euro) investeren we mee in de heraanleg van de
speelplaats. Dankjewel aan iedereen die één of meerdere pizza’s besteld heeft.
Ondertussen is de school gelukkig terug kunnen heropstarten na de paasvakantie. Vanuit de ouderraad willen we alle
leerkrachten en zorgende handen voor onze kinderen bedanken. Dankjewel om voor onze kinderen een veilige
omgeving te creëren in deze corona-tijden zodat zij zonder zorgen kunnen spelen, ontdekken, leren. Elke dag
opnieuw.
Wij duimen mee dat deze laatste maanden van dit bijzondere schooljaar vlot en zorgeloos zullen verlopen.
Heb je vragen voor de ouderraad? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be

Het nieuwe afdak komt er aan…

Het heeft door allerlei omstandigheden lang geduurd, maar begin mei starten de werken aan het nieuwe afdak.
De oude muur wordt afgebroken. Daar zal een doorzichtige omheinig komen om openheid naar de groene speelplaats
te creëren. Het witte hek aan de Sint-Amelbergalaan zal vervangen worden door een muur. Zo wordt de wind tegen
gehouden en is er minder afleiding en minder lawaaihinder voor de leerlingen van het verkeer op de straat.
Vooraleer we kunnen genieten van onze nieuwe toegang, de afvalberging in de hoek en het afdak, moet er eerst
gewerkt worden. Dat brengt altijd wat hinder met zich mee. De ingang zal verplaatst worden naar de andere kant van
het witte hek. Er wordt een tijdelijke ingang aangelegd met een helling zodat de fietsers ook makkelijk naar binnen
kunnen. De fietsenberging zal verplaatst worden naar de kleuterspeelplaats. Om toch nog voldoende speelruimte te
hebben zullen we ook wat wijzigingen moeten aanbrengen in de organisatie van de speeltijden.
De werfzone zal goed afgeschermd worden van de speelplaats zodat het veilig is voor alle leerlingen.
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Schoolfeest en andere grote bijeenkomsten
Een schoolfeest heeft eigenlijk drie grote doelen. In de
eerste plaats kunnen de kinderen, hun familie en de
leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige
sfeer van ontspanning.
Ten tweede krijgen de kinderen een podium om hun
talenten te tonen. Ten derde proberen we via de acties en
attracties op die dag een centje te vergaren om de
schoolkas te spijzen ten voordele van onze kinderen.
Als schoolteam zien we het onder de huidige maatregelen
en met het huidige tempo van versoepelingen niet mogelijk
dat een dergelijk schoolfeest kan doorgaan. Alternatieven zoals bubbelwandelingen, streaming van optredens om
thuis op het scherm te bekijken… schieten voorbij aan de
doelstellingen van een schoolfeest. Daarom zullen we ook dit jaar
geen schoolfeest organiseren. Waar we wel ten volle voor willen
gaan, is de kinderen een mooi alternatief bieden voor de
schoolreis. Naast de inzet van onze leerkrachten om de school
draaiende te houden, voor oppas te zorgen, steeds weer het
programma aanpassen om de belangrijkste leerstof toch geleerd
te krijgen, hebben ook onze leerlingen zich steeds moeten
aanpassen, zich blijven inzetten om alles te studeren. Daarvoor
mogen ze ook beloond worden met een fijne dag vol leuke
activiteiten. We verklappen nog niet te veel.

Kalender schooljaar 2020-2021

Noteer de activiteiten al op je kalender 

mei
3-7 mei
donderdag 6 mei
woensdag 12 mei
donderdag 13 mei
vrijdag14 mei
maandag17 mei
17-21 mei
dinsdag 18 mei
woensdag 19 mei
donderdag 20mei
maandag 24 mei
woensdag 26 mei
donderdag 27 mei
donderdag 27 mei
vrijdag 28 mei
vrijdag 28 mei

fietsparcours op school
(fiets mee tijdens de turnles!)
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
13.30 L2-L5
SUIKERFEEST
OH Hemelvaart
vrijaf
brugdag
vrijaf
instappers
Blauw - Rood
Interdiocesane Proeven ( afname van de toetsen in deze week )
voetgangersexamen
fietsexamen
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
13.30 L2-L5
Pinkstermaandag
vrijaf
conferentie leerkrachten
( leerlingen vrijaf )
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
13.30 L2-L5
infonamiddag gezond leven ( MEGA )
VM boerderijbezoek (De Roos)
NM Padelinitiatie

lager
lager
moslims
allen
allen
kleuters
L4
L4
L6
lager
allen
allen
lager
L6
jongste kleuters
L6

boerderijbezoek (An en Dirk)
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
Medisch onderzoek op school
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
12.00 kinderraad ( gemeente )
NM zwemmen in twee beurten
12.45 L1-L4
schoolreis op school
schoolreis ….
OUDERCONTACTEN
De sprong naar L1
uitreiking van de getuigschriften basisonderwijs
vrij podium + erehaag
vakantie

jongste kleuters
lager
L4
lager
lager
verkozen leden
lager
kleuters
lager
lager
vlinders (K3)
L6
allen
allen

juni
woensdag 2 juni
donderdag 3juni
woensdag 9 juni
donderdag 10 juni
donderdag 17 juni
dinsdag 22 juni
donderdag 24 juni
vrijdag 25 juni
vrijdag 25 juni
maandag 28 juni
dinsdag 29juni
dinsdag 29 juni
woensdag 30 juni
1juli - 31 augustus

13.30 L2-L5
13.30 L2-L5
13.30 L2-L5
13.30 L2-L5

PS Gezien de coronamaatregelen steeds kunnen wijzigen, kan dit ook met de data in deze lijst. We houden jullie op de hoogte.
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