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Schooljaar 2021-2022 : maart - april  
 

 Jaarthema: Opruimen, opruimen…  

Was het jullie ook al opgevallen dat onze speelplaatsen er heel proper 
bijliggen? Dat komt door de actie Mooimakers. 
Onze leerlingenraad schreef zich in om deel te nemen aan deze actie.  
Er zijn zeven actiepunten.  
Eén ervan is een beurtrol opstellen om de speelplaats op te ruimen. Daarin 
zijn we zeker geslaagd. Een tweede actie is het opruimen van straten en 
pleintjes in de buurt van de school. Elke klas nam een stuk voor zijn 
rekening. Dit zijn enkele geslaagde acties. 

Om nog meer afval te verminderen willen we 
jullie ook aanzetten om herbruikbare brood-, 
fruit- en koekendozen en drinkbussen te 
gebruiken. Weg met aluminiumfolie, plastiekfolie, 
plastiek flesjes… We gebruiken enkel herbruikbaar en afwasbaar materiaal. Let op: ook geen 
folie in de brooddoos gebruiken. Dan vervuil je twee keer. 
Zet steeds je naam op de brooddoos, fruit-, koekendoos en drinkbus. Kijk na of je kind alles 
meebracht naar huis en kijk in de bak verloren voorwerpen als je kind iets niet meeheeft.     
Samen gaan we voor een afvalvrije droomschool.              

Het schoolteam 
 

school in actie 

Jongste kleuters:  

 Met het thema Pasen zijn er in onze klas 
twee soorten dieren langs geweest. Eerst 
hebben we het bezoek gekregen van een 
groot konijn. Het konijn was heel rustig. 
Als we het op onze schoot mochten 
nemen, bleef het zitten en zo konden we 
het konijn eens aaien. Wat voelt dit zacht 
aan! 
 
In diezelfde week hebben we ook de 
kuikens kunnen bewonderen. De 
kleuters hebben hier ontdekt dat ze een 
kuiken met zachtheid moeten 

behandelen. Voor sommige van onze jongste kleuters was dit wel even moeilijk. Soms 

hadden we bijna een plat kuiken 😉 

Oudste kleuters:  

 Na de paasvakantie trokken we met de oudste kleuters op uitstap naar Zoobiedoe! 
Met onze rugzak en ons goed humeur vertrokken we naar Hamme. Daar aangekomen begon ons avontuur: er werd 
ons verteld dat de natuurkoning en -koningin ziek waren geworden. Daarom vroegen ze om onze hulp. We kregen 
allemaal een mooie cape om. In kleine groepjes gingen we aan de slag: afval sorteren, bomen herkennen, 
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 vogelnestjes maken, kleuren met gras en aarde, fladderen zoals de vlinders, 
leren vliegen zoals de vogels, de vissen eten geven, met de verrekijkers kijken, 
bloemen herkennen, babydieren bij hun mama 's brengen, naar de varkens 
Babs en Diesel kijken, de cavia mogen strelen en nog zoveel meer. Als afsluiter 
mochten we allemaal nog over het blotevoetenpad gaan. 
Met dank aan alle chauffeurs die kinderen brachten en ophaalden. 
Wat een leuke dag! 

     

Eerste leerjaar: 

Voor de paasvakantie deden we mee met de kleuters en het tweede leerjaar met het grote paasspel. 
 

          

Tweede leerjaar:  

Wij lazen in de klas een verhaal over Konijn. Konijn kreeg een hoed voor 
zijn verjaardag, maar wilde liever een game. Wij schreven zelf een 
vervolgverhaal, waarin Konijn de hoed gebruikt om een probleem op te 
lossen.  
 
Het is een mooie dag. Toch staat Konijn er nog beteuterd bij. Wat moet hij 
nu toch doen met die hoed? Hij is veel te groot en zakt steeds voor zijn 
ogen. Ik laat hem hier gewoon liggen, denkt hij. Hij wil net de hoed 
neerleggen... als hij in de verte mevrouw Olifant ziet. Ze heeft sterretjes op 
haar haar en kleine hoorns aan haar neus. Even verder vergeet ze haar 
naam. Vervolgens geeft Konijn zijn  hoed aan haar. Ze zet de hoed op en 
plots weet ze het weer: Ollie. Ze geeft Konijn een ster. (Isra) 
 
Het is een mooie dag. Toch staat Konijn er nog beteuterd bij. Wat moet hij nu toch doen met die hoed? Hij is veel te 
groot en zakt steeds voor zijn ogen. Ik laat hem hier gewoon liggen, denkt hij. Hij wil net de hoed neerleggen...  Dan 
zegt een stemmetje 'hallo'. Toen kwam Sam tevoorschijn. Konijn ziet een grote buil op de kop van Sam. Met zijn hoed 
duwt Konijn de buil plat. Ze gaan dan samen spelen. (Fien, Adam O, Sena, Hamza, Rachiana, Leon, Amany) 
 
Het is een mooie dag. Toch staat Konijn er nog beteuterd bij. Wat moet hij nu toch doen met die hoed? Hij is veel te 
groot en zakt steeds voor zijn ogen. Ik laat hem hier gewoon liggen, denkt hij. Hij wil net de hoed neerleggen... Hij gaat 
naar een ander konijn. Ze kijken naar elkaar en ze spelen blinddoekje met de hoed. (Finn & Oguzhan)    
  
  

Derde leerjaar:   Buitensportdag 

Op woensdag 20 april mocht het derde leerjaar deelnemen aan de buitensportdag, 
georganiseerd door de gemeente Temse. Ze konden tijdens deze sportieve 
voormiddag kennismaken met enkele sporten: volleybal, krachtbal en petanque. Ze 
kregen uitleg van ervaren monitoren die hen lieten proeven van deze drie sporten. Na 
de uitleg gingen de kinderen ook zelf aan de slag met de volleybal, krachtbal en 
speelden ze een spelletje petanque! Na deze sportieve voormiddag keerden 's 
middags ook heel wat kinderen terug met hun ouders voor de buitenspeeldag! Want 

huiswerk was er die dag niet 😉.  
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Vierde leerjaar: Hoogtepunten uit de voorbije periode 

De voorbije periode was kort, maar krachtig. We deden enkele boeiende activiteiten. 
Begrijpend lezen: waarbij we per twee samenwerkten met de tablets. Om de beurt 
stelden we onszelf voor in de klas. Deze keer gaf Manké een fijne voorstelling. 
Kommagetallen oefenen we met onze wisbordjes. Zo moet iedereen nadenken en de 
oplossing noteren.  

                             

Vijfde en zesde leerjaar: Zeeklassen 

Net na de paasvakantie vertrokken onze oudste leerlingen op zeeklassen naar Nieuwpoort. Vier dagen zouden ze deze 
nieuwe omgeving beter leren kennen. De leerkrachten hadden een vol programma voorzien met leerrijke, 
ontspannende en boeiende activiteiten. 

 Dag 1: We maakten kennis met het zand van het strand en het water van de 
zee. Eerst bouwden we zandkastelen. Daarna gingen we het water op en 
kregen we uitleg over wat er te zien was in de jacht- en vissershaven. Ook 
aan de Ganzenpoot, het ingewikkelde sluizencomplex dat een belangrijke 
rol speelde in WOI stonden we even stil. Na de maaltijd speelden we nog 
een quiz en gingen we op het staketsel de zonnegroet uitbrengen. 

Dag 2: We gingen op zoek naar de 
garnaalvisser. Hij toonde ons trots 

zijn vangst en probeerde ons  bang te maken met levende krabben en mini-
visjes. Dat was buiten onze dappere kinderen gerekend die ze zonder schrik 
in hun hand namen. Nadien nam hij ons mee naar de stallen van de paarden 
waar we een deskundige uitleg kregen over het koken en pellen van 
garnalen. Hierna kregen we een lift naar de jachthaven waar kapitein Roger 
ons opwachtte om ons rond te leiden op zijn schip de 'Endlich'. Wat een 
mooie boot !!! Ondertussen waren onze bezoekers er ook bij. Directeur 
Peter, meester Kris, juf Nikita, juf Ann en moeke Veerle brachten ons een 
bezoekje. Zij namen het tijdens de bingo, met een massa te winnen prijsjes, 
even over. Iedereen had wel iets gewonnen. Nog een lekker zakje chips en 
een drankje en dan was het tijd om te slapen. 

Dag 3: Het begon in de ochtend met het geweldige één tegen allen spel 
waarbij de leerlingen opdrachten moesten oplossen en daarbij hulp mochten 
inroepen van passerende mensen. Na de middag trokken we onze 
zwembroek aan om te genieten in PLOPSAQUA. Wildwaterrivieren, buizen, ... 
alles was aanwezig voor de nodige waterpret. 's Avonds was er ons eigen 
super fluorescerende fuif. Sfeer ten top op de harde beats!!! Om de rust toch 
een beetje terug te vinden werd er nog een mooi rustig momentje ingevoerd 
waarop iedere zeeklasser een gepersonaliseerd aandenken kon maken voor 
de rest van zijn leven !  

Dag 4: De laatste dag namen we afscheid van het strand door nog enkele strandspelen te spelen. We namen afscheid 
van de dijk door een uurtje te gocarten. In ‘De Barkentijn’ namen we afscheid van het personeel dat ons goed verzorgd 
had de voorbije dagen door nog eens goed ons buikje te vullen. Dan stond de bus al klaar om ons veilig en wel naar 
huis te brengen. Een warme en hartelijke dank aan de begeleidende leerkrachten; meester Bert, juf Tania, juf Nele, juf 
Marijke en juf Katrijn die jullie kinderen een prachtig aandenken bezorgden aan hun lagere schooltijd.  
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Kangoeroewedstrijd 

Op 18 maart deden een aantal leerlingen mee aan de kangoeroewedstrijd. Deze leerlingen 
werkten gedurende het schooljaar aan moeilijkere oefeningen om klaar te zijn voor de 
wedstrijd. Deze oefeningen vragen wat meer hersengymnastiek, inzicht en vermogen tot 
oplossend denken. Deze wedstrijd wordt georganiseerd over heel Vlaanderen. We kijken uit 
naar de resultaten en de prijzen. Die verwachten we meestal eind mei. 
De meeste leerlingen deden hun best, jammer dat sommigen zich er snel en gemakkelijk vanaf 
maakten bij de meerkeuze. De doorzetter behaalt resultaat! Dus af en toe eens langer op de 
tanden bijten en blijven nadenken en zoeken naar de oplossing is nodig.      

Nieuws van de ouderraad 

Voor het tweede jaar op rij moesten we jammer genoeg onze spaghetti-avond annuleren. Net zoals vorig jaar 
organiseerden we een geslaagde pizza-verkoop. We verkochten bijna 190 pizza’s. Deze konden in de loop van de 
maand maart afgehaald worden bij Pasha Temse. Zo creëerden we bij velen thuis, met vrienden en familie, een leuk 
eet-momentje. 
Dankjewel aan iedereen die één of meerdere pizza’s besteld heeft. De opbrengst van deze actie (ongeveer 900 euro) 
zal mee besteed worden aan de heraanleg van de speelplaats van de school. 
Wij duimen mee dat de laatste maanden van het schooljaar vlot zullen verlopen. En dat heel wat geplande activiteiten 
zorgeloos kunnen doorgaan. 
Ook op het schoolfeest op zaterdag 21 mei zullen we met de ouderraad mee onze handen uit de mouwen steken. Heb 
je zin om te helpen bij de verkoop van eten of drank? Wil je zelf een specialiteit klaarmaken die we dan op het 
schoolfeest mogen verkopen? Wil je helpen bij de voorbereidingen van het schoolfeest of de opruim nadien? 
Laat gerust iets weten ouderraad@edu.heiligharttemse.be! 

Werken 

De werken aan de schoolpoort vorderen traag maar gestaag. Het materiaal 
voor de afwerking heeft meerdere maanden op zich laten wachten. 
Ondertussen is het geplaatst. In mei zal de elektronica geplaatst worden 
zodat er kan aangebeld en opengedaan worden.  
Ondertussen is de groenzone ingezaaid. Het terrein mag niet betreden 
worden om het gras goed te laten groeien. 
Juf Lise, juf Marijke, juf Els en meester Kris hebben samen met onze 
klusjesman Patrick een project ingediend bij Brico om onze leertuin in te 
richten. We zijn door naar de tweede ronde. Hopelijk halen we de prijs 
binnen en kunnen we volgend schooljaar aan de slag in onze tuin.   

Familienieuws 

Nieuw leven: 
Aitana Farias Guerrero, zusje van Abigail (rode klas)       
Haroun Dzaourov, broertje van Fatima (gele klas)      

KOOP ONLINE VIA TROOPER EN STEUN ONZE SCHOOL !       www.trooper.be  

Trooper is een website waar je online kan winkelen in wel 600 winkels.  
Waarom zou je via Trooper kopen? 
Als je online koopt, schenkt de winkel waar je je inkopen doet een percentage van haar 
winst aan het goede doel van de school. Wij sparen momenteel voor de inrichting van de 
groene speelplaats. Het kost jou dus niks. Je hoeft enkel en alleen in te loggen via Trooper. 
Selecteer ‘Heilig Hartschool Temse’. Klik dan op de winkel waar je je aankoop wenst te 
doen en winkel zoals je gewoon bent.  (Dreamland, Bol.com, Zalando, Delhaize, Lidl…) 
Alvast bedankt om aan ons te denken terwijl u online shopt! 
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