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Bij de voorpagina 

 

Mist ‘s morgens vroeg in Mesen.  Onze vijfdeklassers rollen uit hun warme bed voor alweer een nieuwe 

ontdekkingstocht in Heuvelland en de frontstreek van de eerste wereldoorlog. Natuur, ontspanning en 

informatie wisselen elkaar af in deze topweek. Voor de leerlingen was het alvast een super week waar 

ze nog lang aan kunnen terugdenken. 

Ondertussen sluiten wij op school de eerste schoolmaanden af en maken we ons klaar voor de herfst-

vakantie. Even gas terugnemen en tijd maken om te spelen, op uitstap te gaan of gewoon uit te rusten 

van die twee eerste maanden waarin alweer heel wat activiteiten op de agenda stonden. In deze 

nieuwsbrief nemen we je mee op tocht. 

Geniet van de (hopelijk zonnige) herfstvakantie.  We zien jullie graag terug op maandag 5 november. 
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Een dagje bos. 

15 oktober, 7u, het belooft een 

mooie, zomerse herfstdag te 

worden. Gelukkig maar, want 

we trekken er met de derde-

klassers op uit. In het kader van 

de Week van het Bos kunnen 

we in het bos van Beisbroek het 

Indianenspoor volgen onder 

leiding van een gids. 

Onze gids, Sam, ziet het volle-

dig zitten, we krijgen een potje 

verf en een haarlint om in Indi-

anenmodus te komen. De 

sfeer zit er meteen in. De  be-

doeling is om  zoveel mogelijk 

pluimen,            lees : bla-

deren, te verzamelen in het 

haarlint, om er uiteindelijk als 

een echte Indiaan uit te zien. 

Daarvoor moeten we wel op 

pad gaan en een aantal op-

drachten uitvoeren. Onder-

weg krijgen we ook veel uitleg 

over de paddenstoelen, soor-

ten bomen, soorten bladeren 

en vruchten. Kortom, een 

avontuurlijke én leerrijke och-

tend. 

Nadat we bekomen zijn van onze fikse boswandeling, brengen we 

nog een bezoek aan de paddenstoelententoonstelling. Ook daar 

kunnen we op een interactieve en speelse manier een aantal leuke 

opdrachten doen. 

Nadat we onze, ondertussen hongerige magen, gestild hebben, 

genieten we nog van een paar leuke groepsspelletjes met de drie 

klassen samen.  Om 15u komen de taxi-ouders ons alweer opha-

len, dankjewel daarvoor! 

Het was een heerlijke dag, we kijken al uit naar de volgende Week 

van het Bos.  

Juf Ann en de kinderen van de zeeklas 
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De kunstklas in het atelier van …   

 

L4C is op bezoek geweest bij kunstenaar Ivan Anni-

caert. Deze kunstenaar heeft dichtbij onze school zijn 

atelier. We maakten samen met de kunstenaar een 

eigen klasschilderij. Dat kan je nu bewonderen naast 

onze klasdeur. Kom zeker eens piepen. 

Het thema waar rond we werkten was ‘vuur’. We 

hebben dan ook vrolijke kleurtjes gebruikt. 

Het was super leuk. We hebben de kunstenaar be-

loond met een fles wijn. 

 

Groetjes, 

Myrima en Liselotte 
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Het moestuintje van de H. Hartschool 

 
Ook dit jaar deden we een poging enkele groenten te kweken in het moestuintje van de H. Hartschool. 
Met die droge, warme zomer was dat niet zo gemakkelijk maar we konden toch een en ander oogsten. We 
haalden aardappeltjes uit de grond. De kleinste ‘patatjes’ kookten we in de schil en van de andere maak-
ten we overheerlijke frietjes. De sla en de kerstomaatjes werden bij de frietjes geserveerd. 

Naast de eigen oogst brachten de kleuters zelf ook heel wat groenten mee naar klas. Bij minder gekende 
groentes werd vooraf wel eens ‘bah, ik lust dat niet’ gezegd maar, meestal waren de proevertjes snel op 
en had er meer mogen zijn! 

In de visjesklas leerden de kleuters hoe je moet proeven van iets dat je niet kent.  Ogen gesloten houden, 
ruiken en dan het proevertje in je mond. Dé manier om nieuwe smaken te ontdekken en geloof me, het 
werkt! (Ook belangrijk, juf proeft eerst om zeker te zijn dat het lekker is.) 

Juf Marleen 
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Om naar uit te kijken… 
 
een uitstapje met de klas 
met de kleinste, jongste uit de school 
 
samen op stap 
samen ontdekken 
samen plezier maken 
 
samen zorgen voor de schaapjes 
samen nootjes rapen 
samen uitkijken naar een klein biggetje 
samen een koekje eten rond de grote picknicktafel 
samen genieten van de dwarrelende herfstblaadjes 
 
En…. gezellig allemaal samen op de huifkar met Bella het 
paard! 
 
K1A 
Greet Bouckaert 
(uitstap naar Hoeve Hangerijn) 
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Met de fiets naar school 

 

Komen jouw kinderen met de fiets naar 

school?  En heb je ook al gezien dat het om 8 

uur nog altijd behoorlijk donker is? 

Denk dan aan jouw kind en controleer de fiets: 

is die volledig in orde?  En nog belangrijker: 

werken de lichten van de fiets voor– en achteraan.  In de donkere periode van het jaar zijn goed werken-

de lichten van levensbelang op straat.  

Zien maar vooral gezien worden is de boodschap voor onze jonge weggebruikers. 

En rij je zelf met auto, wees dan extra alert.  Fietsers duiken jammer genoeg nog steeds te vaak plotseling 

op en dan is een ongeval vlug gebeurd. 

 

Graag herinneren we je ook aan de afspraak in het schoolreglement.  Daarin vragen we de kinderen om 

altijd het hesje aan te doen wanneer ze naar school komen of de school verlaten.  Kinderen doen dit niet 

automatisch.  Een ruggensteun van de ouders is hier meer dan welkom. 

 

 

 

     Ik fiets veilig: lichten aan, helm op en hesje aan. 
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Agenda 

maandag 5 november: terug naar school 

dinsdag 13 november: creanamiddag 

woensdag 28 november: adventsviering 

woensdag 5 december: Sinterklaas in Heilig Hart 

donderdag 6 december: Sinterklaas in  de Garenmarkt 

vrijdag 14 december: koekeloeren in de kleuterklassen 

maandag 17 december: creanamiddag 

dinsdag 18 december: oudercontact met kerstbar 

woensdag 19 december: kerstviering 

zaterdag 22 december: kerstvakantie 

maandag 7 januari: start tweede trimester 
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Een school, dat is natuurlijk leren lezen en rekenen en een heleboel andere zaken. Maar heel vaak leren 

we door te doen.  Daarom gebeurt niet alles binnen de muren van de klas. Wij trekken er op uit om in de 

werkelijkheid te leren, om te leren samen werken, om te leren genieten van wat de maatschappij ons kan 

bieden, om …. De lijst is bijna eindeloos van wat je buiten de school– en klasmuren kunt leren. We nemen 

je mee op stap. 

Mooimakers: samen verant-

woordelijkheid opnemen voor 

ons leefmilieu.  De leerlingen 

helpen met Tom de onder-

houdswerkman om het terrein 

proper te houden. 

Hoe ervaren blinde mensen onze 

wereld?  En hoe kunnen zij spe-

len, communiceren, stappen, … 

We leefden ons even in in de 

wereld van blinden. 

Een coole vrachtwagen met allemaal knopjes, hendeltjes en pedalen. En 

imposant als je daar hoog en droog in de cabine zit, ongenaakbaar bijna. 

Maar de vrachtwagen leerde ons de gevaren van de dode hoek. Heel wat 

wijzer keerden wij terug naar school. 
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Lekker samen in een hoekje, aan 

de tafel in de klas of gezellig in de 

leestuin.  Maar het belangrijkste is 

het boekje en het samen zijn.  Kin-

deren van het zesde lezen voor aan 

hun kleine vriendjes uit het eerste.  

En daarna draaien we de rollen om 

zodat die kleine lezers kunnen to-

nen wat ze al kunnen.  Leespret en 

leesbevordering ten top.   

Mama, van waar komen de 

champignons?  Deze vraag kun-

nen de kinderen direct beant-

woorden want die groeien in hun 

klas.  De teeltkit van de provincie 

leverde heel wat lekkere cham-

pignons op. En die waren ideaal 

om pizza te maken.  Groenten 

wassen, snijden, deeg maken, … 

alles kwam er bij kijken.  En ten-

slotte werd onze mini-pizza ge-

bakken.  Smullen maar. 

Een aantal klassen bezochten de floating school.  Een project dat kadert binnen de triënnale.  Daar werd 

niet alleen gekeken maar ook gediscussieerd en nagedacht.  Op school maakten we dan onze eigen floa-

ting school. 
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Heerlijk fruit, recht van de boom 

of van de markt.  Een must voor 

klein en groot.  We plukken, 

proeven, keuren en leren nieuwe 

smaken kennen. 

Op hoeve Hangerijn werden onze jongste kleuters verwelkomd door de kippen, schapen, koeien, ezels, 

konijnen, … en mochten ze mee met Bella het paard.  Een zalige voormiddag buiten in de natuur. 

Voor je lekkere soep hebt, moet er heel wat gepeld en gesneden worden.  Maar daar draaien de kleu-

ters hun hand niet voor om.  Samen brouwen ze een lekkere pompoensoep. 

Deze foto’s zijn maar een kleine greep uit de vele activiteiten van de klassen.            

Meer foto’s en info vind je op: https://www.sint-andreas-brugge.be en op  

https://www.facebook.com/sintandreas 
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In onze nieuwsbrief mogen wij heel vaak blije gezichten tonen: spelende kinderen, kinderen die samen nieuwe din-
gen leren, kinderen die elkaar helpen of samen op stap zijn, ouders die samen iets waarmaken of elkaar steunen.  
Een school is (gelukkig maar) een plek waar veel vreugde heerst.  Die vreugde vind je ook terug in de gezinnen van 
de school waar een kindje geboren werd.  Die vreugde willen we samen met de kinderen delen. 

Helaas, zoals overal is er niet enkel vreugde en plezier.   Soms treft het leven ons heel hard en moeten wij familiele-
den of vrienden afstaan.  Ook daarin proberen wij als school te delen en mee te leven. 

 

 

geboren 

Alexa , een zusje voor Alexander (k2d) 

Vicotoria , een zusje voor Daliane (k3d), Jean-Béni (k2f), Miracle Bansula (p1e), Angeddi Matondo (L1A) en Germie 
(L3C). 

Lotta, een zusje voor Bent (k1d) 

 

 

overlijden 

Willem De Puydt, vader van Stan (L2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ster wordt geboren, 

Helder stralend in de avondlucht 

Schittert feller als de nacht valt 

En leidt ons door de duisternis 

Maar ‘s morgens, 

Als de zon weer opkomt 

Verlaat ons zelfs de helderste ster 

En verdwijnt onze geboortevreugde 

In stil verdriet. 


