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Schooljaar 2021-2022 : september - oktober 
 

LEZEN, Lezen en blijven lezen…  

Als school blijven we sterk inzetten op lezen. Het kwartierlezen of voorlezen blijft in alle 
klassen doorgaan. 
De leerlingen mogen een boek kiezen waaruit ze lezen. Dit kan een strip, een 
moppenboek, een tijdschrift, een informatief boek,  een fictieboek … zijn. De bedoeling is 
dat ze lezen én dat ze begrijpen wat ze lezen. 
Bij de jongste kinderen die nog volop leren lezen, wordt er voorgelezen. 
Ongeveer om de zes weken gaat elke klas met zijn speciale ‘leeszak’ naar de bibliotheek. 
Elke leerling mag daar drie boeken kiezen. Daarin kan uw kind dan in de klas lezen 
tijdens kwartierlezen. 
In elke klas hebben we ook een leescircuit. Daarbij wordt in een lesmoment in groepjes 
gewerkt. De groepjes schuiven om de 5 à 10 minuten door om een opdracht te doen die 
met (begrijpend) lezen of luisteren of spelling te maken heeft. Na de herfstvakantie start 
ook het maatjeslezen met het zesde en het tweede leerjaar opnieuw op.  

Familienieuws 

Nieuw leven: 
Dana en Didar Rezaie zijn de tweelingbroers van Asooda uit de rode klas. 
Alihan Akdas geboren, broertje van Ercan Eren Akdas in de gele klas  
 

school in actie 

Jongste kleuters: appelen en peren 

Met de jongste kleuters zijn we tijdens het thema 'Appels en peren' op uitstap 
geweest naar de boomgaard.  
Tijdens deze regenachtige dag hebben we er van geprofiteerd om eens in de plassen 
te springen met onze laarzen. Appelboerin Tiny heeft ons een rondleiding in de 
boomgaard gegeven. De kleuters mochten smullen van de appels die ze op de grond 
vonden. Mmmmm... echt lekker! We ontdekten ook paddenstoelen en een kikker.  

Meester Kris gaf de kikker een zoen maar er kwam geen prinses tevoorschijn. 🙂  

Misschien had juf Els de kikker eens moeten zoenen 😉?  
Bedankt aan de chauffeurs: moeke Veerle, moeke van meester Kris, pepe Jan en opa 
Herman. 
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Oudste kleuters: lieve vriendjes 

In de gele klas zijn we het schooljaar al goed gestart met lieve vriendjes, leuke spelletjes en goede afspraken. 
Hiervoor hadden we de hulp van de afsprakenfee!  
Zij was op bezoek in onze klas en leerde ons welke afspraken er zijn. We ondertekenden allemaal haar brief omdat we 
ons best gaan doen om ons aan deze afspraken en regels te houden! 
Als beloning kregen we een hele doos vol met stickers en stempels.  
Deze mag de juf op onze dikke-duimen-kaarten kleven als we ons goed aan de afspraken en regels houden...  
 

 

We doen hiervoor heel erg ons best en dat maakt de juf ook blij! Wat leuk om in zo'n leuke vriendenklas te zitten!   

Koalatest of KleuterOnderwijs Luistervaardigheid 

Juf Lise en juf Melissa nemen de kleuters van de derde kleuterklas mee 
in kleine groepjes en begeleiden hen bij de oefeningen. Het doel is om 
leerlingen met een te lage kennis van het Nederlands op te sporen en in 
de derde kleuterklas verder extra taalactiviteiten te geven. 
Als school met heel wat meertalige kinderen hebben we al jaren een 
kleuterwerking die sterk inzet op het verwerven van de Nederlandse 

taal. Daar blijven we verder in investeren. Voor leerlingen die het moeilijk hebben met het Nederlands voorzien we 
ook al jaren extra zorgactiviteiten. Wil je weten wat ook jij als ouder kan doen, vraag het maar aan de leerkracht. 

Tweede leerjaar: week van het bos 

 Tijdens de “week van het bos” trokken wij de natuur in, de avonturier 
Alexander von Humboldt*  achterna. We hingen aan een boom zoals een 
zwam, zochten vijf verschillende zaden, maakten een portret van een uil 
met materiaal uit de natuur én maakten ons eigen blotevoetenpad.  
Daar wilde niet iedereen over lopen, maar dat hoefde ook niet.  
De vuile voeten zorgden voor veel lachende gezichten. Omdat we de vier 
opdrachten van Alexander zo goed gedaan hadden, mochten we nog 
even in de speeltuin spelen.  
 

* Alexander von Humboldt is een Duits ontdekkingsreiziger en 
natuurkundige die in Midden-Amerika gereisd heeft. (1769-1859) 

Derde leerjaar: week van het bos   

Op maandag 11 oktober startte de week van het bos.  

Dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan. Met een 
leuke herfstbingo trokken we het bos in. We moesten op 
zoek gaan naar allerlei blaadjes, vruchten en dieren.       
Het was best moeilijk om een roodborstje en een 
vliegenzwam te vinden. Gelukkig vonden we wel veel 
andere dingen van de bingo. We verzamelden ook een 
aantal mooie blaadjes en vruchten om een herfstmuseum 
te maken in de klas. 
 

Daarna maakten we nog een mooi herfstschilderij met 
wasco en ecoline. We moesten ons blad in 4 delen 
verdelen en in elk deel iets tekenen in verband met  de 
herfst met wasco. Daarna moesten we elk vakje inkleuren 
met een andere herfstkleur.     
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Vierde leerjaar: countryklassen 

Samen met het derde leerjaar zijn wij dit schooljaar gestart in volle galop 😉  
Wij gingen naar het ‘Boswachtershuis’ in Westerlo. 3 dagen en 2 nachten lang deden 
wij allerlei leuke activiteiten en leerden wij elkaar en de juffen al veel beter kennen.  

Zo gingen we de eerste dag op boswandeling met een gids. We leerden wat meer 
over de dieren en planten en speelden een leuk spelletje als afsluiter.  

Ons verblijf had een hele leuke speeltuin, waar we tussendoor in konden ravotten.  

’s Avonds kregen we een heerlijke kom soep, gevolgd door een stevige portie spaghetti. Dat hadden we wel verdiend 
na zo een drukke dag. We moesten namelijk helemaal zelf onze koffers uitladen en 
ons bed opmaken! 

De tweede dag maakten we, na een heerlijk ontbijt, zelf onze lunch. We gingen een 
hele dag naar de ranch, als echte cowgirls en cowboys! Daar deden we in kleine 
groepen allerlei activiteiten. 

We reden op een pony of paard, gingen als 
begeleider mee met een vriend of 
vriendinnetje die op de pony of het paard 
zat, leerden lassowerpen, deden ranchwerk 
(lees: poetsen van de stallen en weiden) en 
we leerden enkele leuke linedances. 

Na een vermoeiende maar erg leuke dag kregen we dan ‘s avonds lekkere 
kroketjes met appelmoes en kip. We sloten deze dag af met een leuk dansfeest. 
De laatste dag maakten we onze valiezen, aten we pannenkoeken en 
knutselden we nog een leuk aandenken.  

Het was een fantastische ervaring! 

Vijfde leerjaar: Marc De Bel op bezoek 

De week begon met het spannende nieuws dat niemand minder dan de enige echte Marc 
De Bel op vrijdag naar onze school zou komen. 

Deze bekende auteur kwam dus vandaag vertellen 
over zijn lichamelijke leeftijd (67 jaar) die wel héél erg 
verschilt van zijn innerlijke leeftijd (11 jaar). En ook 
over zijn val uit een boomhut, verboden 
zwempartijtjes in het meer van de barones en zijn 
jaren als schoolmeester waar hij wekelijks verhalen 
vertelde aan zijn leerlingen. 

Na de vertelsessie volgde nog een spervuur aan vragen 
waarop de schrijver creatief en boeiend antwoordde. 
Wil je meer over hem en zijn boeken te weten komen, kun je een kijkje nemen op 
https://www.belirium.be/nl/biografie/ 

Zesde leerjaar: Een boeiend onderzoek   

Geheim onderzoek tijdens de lessen Nederlands! In de maand oktober was er in het 6de leerjaar een geheim 
onderzoek gaande. We kregen tijdens onze lessen Nederlands plots een geluidsopname te horen waarvan de spreker 
zijn stem helemaal vervormd had. Deze geheimzinnige persoon waarschuwde ons voor een nieuwe zorgjuf die zou 
langskomen om te solliciteren op onze school. Niet echt iets bijzonder zou je denken, maar de juf zou in haar vorige 
scholen niet zo lief geweest zijn tegen de kinderen. Dat konden onze zesdeklassers dus niet zomaar laten gebeuren! 
Tijdens de lessen Nederlands gingen we als echte detectives aan de slag en doorzochten het verkregen 
bewijsmateriaal. We spraken tijdens de pauzes spontaan verdachte personen aan op de speelplaats, legden ‘subtiel’ 
ons oor te luister bij meneer directeur en juf Katrijn en vroegen of ze verdachte telefoontjes gekregen hadden, we 
verstuurden de nodige mails en brieven, bekeken camerabeelden en noteerden al onze belangrijke vondsten op ons 
misdaadbord in de klas. Met voldoende bewijs konden we de directeur gelukkig overtuigen om deze nieuwe juf niet 
aan te nemen in de toekomst. Nu mogen we eindelijk aan jullie laten weten dat onze geheime missie geslaagd is!  
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Nieuws van de ouderraad 

De herfstvakantie is in zicht. Een weekje rust zal deugd doen voor onze kinderen én hun leerkrachten, die allemaal al 
twee maanden het beste van zichzelf geven. 
Na de vakantie, op vrijdag 12 november, staan we met de ouderraad paraat om de fluo-fuif mee te organiseren. 
Dansen, muziek, drankje, hapje,… het belooft weer een heus feestje te worden! 
Deze keer kunnen de mama’s en papa’s in het oudercafé buiten onder het afdak iets drinken en wat bijpraten. Om dan 
vervolgens de moe gefeeste kindjes mee naar huis te nemen. 
 

Ook zullen we vanuit de ouderraad de grootouders met lekkere koffie, thee en snoeperijen verwennen op het 
grootouderfeest op vrijdag 19 november. En Sinterklaas en Zwarte Piet kunnen ook dit jaar rekenen op onze helpende 
handen. 
 

Noteer alvast deze datum: op zaterdag 19 maart organiseren we een lekker eetfestijn in zaal De Leeuwerck. 
Heb je vragen voor de ouderraad? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be ! 
 

Leerlingenraad 

De nieuwe leerlingenraad is verkozen en kwam al een eerste keer samen. 
L4A: Sem Meeus en Manké Sako   opvolgers: Aleandro Van Esbroek en Doha Al Handalusi. 
L4B: Azzedine Ourkiya en Kobe De Maeyer  opvolgers: Hala Al-Janabi en Ilias Labhaïri 
L5: Lola Rombout en Mats De Meirleir  opvolgers : Rafa El Habchi en Esila Gül 
L6 : Moussa Sako en Nand Beauprez  opvolgers : Adam Rharrabti en Kaat Rousseau. 

 
De eerste week van de wieltjes plannen we de week voor de 
herfstvakantie. 
We zullen met onze school deelnemen aan het project ‘Operatie 
Proper 2021-2022’ 
Daarvoor zullen we acht actiepunten kiezen waarmee we de school 
en de schoolomgeving proper willen houden. 
We werken aan sensibilisering door info te geven en steken ook zelf 
de handen uit de mouwen.  
We houden jullie op de hoogte. We hopen dat iedereen meehelpt, 
want we kunnen er een geldbedrag mee winnen om iets te kopen 
voor de speelplaats.  
 

Project huiswerkbegeleiding i.s.m. de brugfiguur Linah 

Vorig jaar hebben we ons huiswerkbeleid uitgewerkt.  
Om ouders te ondersteunen bij het huiswerkgebeuren werkt Linah een project uit. 
In tien bijeenkomsten ontdekken ouders met hun kind wat er allemaal in de boekentas zit én wat er mee moet 
gebeuren. Een twaalftal ouders uit L1 en L2 komen elke dinsdagnamiddag een uurtje een kijkje nemen in de 
boekentas van Mo. Er werd al gewerkt rond de agenda, de gezonde brooddoos, oefenen met het letter- en tafeldoosje. 
Binnenkort komen het rapport, oefenen op Bingel en Kabas, huiswerkbeleid, het leescircuit … nog aan bod. 
Momenteel loopt het project enkel voor ouders van L1 en L2 nog tot de kerstvakantie. 
 

         

Helm op fluo top 

Na de herstvakantie starten we opnieuw met de actie ‘Helm op fluo top.” We ijveren voor 
veilig verkeer en doen daarom een oproep aan alle leerlingen om op te vallen in het verkeer.  
Zorg dat ze je zien tijdens de donkere wintermaanden. Daarmee kun je opnieuw stickers 
verdienen en meesparen voor prijzen. Weet je nog dat L3B vorig jaar naar de dierentuin kon? 
Misschien is het dit jaar jouw klas.  

mailto:ouderraad@edu.heiligharttemse.be
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KALENDER  

november 

1 – 7 nov  herfstvakantie      allen 
maandag 8 nov  bibliotheekbezoek      L3A + L3B + L6 
dinsdag 9 nov  bibliotheekbezoek     L4A + L4B + L2 
dinsdag 9 nov  NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
dinsdag 9 nov  bezoek AC De Zaat     L5 en L6 
woensdag 10 nov bibliotheekbezoek     L5 + L1A + L1B 
donderdag 11 nov wapenstilstand   (geen school)  allen 
vrijdag 12 nov  18.00 – 21.00 fluofuif        (inschrijving verplicht)  allen 
maandag 15 nov  sportdag       L4B 
dinsdag 16 nov  sportdag      L3A 
dinsdag 16 nov  NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
woensdag 17 nov sportdag       L1A + L1B 
donderdag 18 nov sportdag      L5 
donderdag 18 nov zwemmen      L2 + L4 /  L3 + L6 
vrijdag 19 nov  sportdag      L2 
vrijdag 19 nov  NM grootouderfeest     ingeschreven (groot-)ouders 
vrijdag 19 nov  NM project nestkastjes timmeren   L5 
maandag 22 nov  sportdag       L3B 
dinsdag 23 nov  sportdag      L6 
dinsdag 23 nov  NM toneelvoorstelling: ‘de allereerste keer’  L3 en L4 
dinsdag 23 nov NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
donderdag 25 nov schoolfotograaf  (GEEN zwemmen!)  allen 
vrijdag 26 nov  sportdag      L4A 
dinsdag 30 nov  leerlingenraad      verkozenen 
dinsdag 30 nov  NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
dinsdag 30 nov  toneelvoorstelling: ‘Zeep’    gele, groene en oranje klas 

december 

woensdag 1 dec  toneelvoorstelling: ‘Zeep’    blauwe en rode klas 
donderdag 2 dec zwemmen      L2 + L4 /  L3 + L6 
vrijdag 3 dec  Sinterklaas op school     allen 
dinsdag 7 dec  NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
donderdag 9 dec zwemmen      L2 + L3 
dinsdag 14 dec  NM huiswerkbegeleiding (refter)   ingeschreven ouders L1/L2 
woensdag 15 dec pedagogische studiedag ( geen school)  alle leerlingen 
donderdag 16 dec zwemmen      L2 + L3 
vrijdag 17 dec  LEEFRAPPORT      lager 
donderdag 23 dec kerstviering in de kerk     lager 
donderdag 23 dec zwemmen      L2 + L3 
vrijdag 24 dec  LEERRAPPORT      lagere school 
vrijdag 24 dec  school tot 11.40 daarna kerstvakantie   allen 
25 dec – 9 jan  kerstvakantie      allen     
 
 
Belangrijke data: 

+ Scholen en vrije tijdsmarkt:  zaterdag 5 februari 2022 
+ Open klasdagen:   donderdag 17 en vrijdag 18 februari 2022  
+ carnavalstoet: 17 maart 2021 
+ zeeklassen (  L5 en L6 ): 19 – 22 april  2022 
+ Sprookjesklassen ( L1-L2 ): 5 – 6 mei 2022   
+ Schoolfeest: 21 mei 2022 
 

ALLE ACTIVITEITEN GAAN DOOR ONDER DE GELDENDE MAATREGELEN VOOR CORONA 

LET OP:  AFGELASTING OF UITSTEL VAN ACTIVITEITEN BLIJFT MOGELIJK !  


