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Wij wensen alle kinderen en hun familie alle goeds voor 2019 



Sinterklaas kapoentje, 

leg wat in mijn schoentje, 

leg wat in mijn laarsje, 

dank je Sinterklaasje. 

 

       

 

Sinterklaas was weer in de school.  Voor groot en klein is dat altijd 

een feestdag.  Blok B werd mooi versierd en op de troon van de sint 

telden we de nachtjes slapen af.  Die morgen zaten we allemaal 

klaar om de kindervriend te ontvangen.  En daarna mochten we bij 

Sinterklaas op bezoek in de kleuterzaal of kwam hij langs in de klas-

sen.  Overal waar je keek zag je glunderende gezichten.  Toen we 

Sinterklaas en de pieten uitzwaaiden mochten we op een prachtige 

dag terugblikken.  Dank je wel Sinterklaas, dank je wel Piet, jullie 

maakten er een geweldige dag van.  En hopelijk vinden jullie met de 

grote zaklamp de weg over de daken. 



HUIS VAN DE SINT 
 

Eind november gingen alle 3de kleuters van de GA en de HHart-
school naar het huis van de Sint. Vol verwachting werden ze opge-
wacht aan het kasteel van Ryckevelde, waar Sinterklaas tijdelijk ver-
bleef met z’n Pieten. 
Wat een belevenis! Ze maakten er kennis met de keukenpieten en 
de pakjespieten. En samen met de klimpieten oefende ze het daken-
klimmen en schoorsteen-werpen. We kregen zelfs een écht klimpie-
tendiploma. 
Maar hét hoogtepunt was natuurlijk het bezoek aan Sinterklaas, die 
ruim de tijd nam om een praatje te maken met de kinderen. Hij ver-
telde zelfs enkele leuke weetjes… 
Een namiddag om niet gauw te vergeten. 
 
Juf Aagje 

 

 





Sinterklaas bleef slapen 

Sinterklaas had het zo druk de laatste dagen, dat hij zelfs geen tijd had om naar huis te 

gaan.  En daarom bleef hij een nachtje in de Heilig Hartschool slapen.  Gelukkig moest dat 

niet in de bedjes van de dommelklas maar vond hij een mooi groot bed.  Waar de pieten 

geslapen hebben, dat weten we ook niet.  Maar ze waren alvast fris wakker toen de kin-

deren aankwamen. 



Do Van Ranst en L4C 

Do Van Ranst is een Vlaams auteur van jeugd– en kinderboeken.  Met zijn boeken won hij een aantal prij-

zen in binnen– en buitenland. Omdat hij 20 jaar auteur is, wil hij een feest geven.  De klas die hem het 

mooiste scenario voor een nieuw verhaal brengt, mag met hem meevieren.  Tevens probeert hij alle leer-

lingen van de klas een rol te geven in zijn nieuwe boek.  L4C waagde zijn/haar kans en stuurde onder-

staand voorstel in.  Wij duimen alvast mee en hopen dat hun inzending in een boek omgezet wordt door 

Do. 

 

Een man dwaalt al enkele weken rond de school. Hij ziet er een beetje raar uit. Hij heeft lang zwart haar. Hij is niet 
echt verzorgd en heeft een zwarte baard.  Er wordt geroddeld. Ouders vinden hem vreemd. Hij hoort niet in de 
buurt van de school. 

Ondertussen is Lotte van L5A niet meer op school. Al meer dan een week niet.  Ze verdween. Zomaar. Na school-
tijd, begin vorige week, kwam ze niet meer thuis.  De ouders van Lotte, die onlangs gescheiden zijn, zijn erg onge-
rust. Uiteraard is de school op de hoogte van haar verdwijning en de politie ook. Een onderzoek is gestart. De foto 
van Lotte was zelfs op televisie ivm een onrustwekkende verdwijning.   

Heeft die vreemde man er misschien iets mee te maken?  De geruchten dwalen door de schoolgangen en stoppen 
niet aan de schoolpoort.  De leerlingen van kunstklas L4C zitten samen en praten honderduit over Lotte, de verdwij-
ning, haar ouders en de vreemde man.  Ze beslissen zelf een onderzoek te starten. Net als bij het verdwijnen van 
een kunstwerk. Daar vertelde juf onlangs over. Over het ‘Lam Gods’ paneel van de gebroeders van Eyck in Gent. 
Dan worden ook allerlei onderzoeken gestart. En dat paneel is nog steeds niet terecht. 

  

Komt Lotte nog terug?  En wie is toch die rare, vreemde man? Heeft die echt iets met de verdwijning van Lotte te 
maken? Of…. 

  

Het thema voor dit nieuwe verhaal is angst voor wat vreemd is, vooroordelen en interpretaties. Maar ook vriend-
schap en samenwerking als tegenpool. 



Work in progress, wording van een boom 

 

De klassen van meester Ewout, meester Bert en meester Thijs  waren  de kale muren van de voetbal-

speelplaats beu.  De schilderijen waren dringend aan vervanging toe en werden weggehaald.  De 

kunstenaars van 5A en 6B zetten zich aan het werk en creëerden een achttal mooie werken om op te 

hangen.  

In 3B gingen ze een stapje verder en zochten ze, samen met Tom de klusjesman, naar een originele 

wandversiering.  Het werd een geschilderde puzzelboom.  De fotoreportage toont hoe de boom, net 

als de andere kunstwerken,  het resultaat is van overleg, samenwerking, fantasie en creativiteit.   

Dank je wel aan al die kunstenaars die er voor zorgden dat onze speelplaats weer wat fleuriger ge-

worden is. 



De voorbije maanden in woord en beeld 

 

Raar met je haar (we leerden het woordje ’haar’ lezen en 

schrijven.  En haar rijmt op raar) 

 

 

 

 

 

 

 

De herfst voelen, ruiken, beleven bij de kleuters 

 

 

 



 

Integratie in omgekeerde richting?  De eerste-

klassers springen nog eens binnen bij hun ‘oude’ 

kleuterjuf. 

In het kasteel van de lussenkoning 



Iedereen zorgt voor iedereen.  Deze leuze is zowat het fundament van onze school.  En dat 

hebben we met zijn allen weer waar gemaakt.  Tijdens de Advent wilden wij ons inzetten 

voor mensen die onze hulp en aandacht nodig hebben.  We koppelden deze welzijnsactie 

aan de warmste week en gingen voor steun aan de mug-helicopter. 

De klassen van de lagere school organiseerden een zwemmarathon waarbij ze samen  

meer dan  7000 baantjes zwommen (goed voor een dikke 176 km), de kleuters van de Hei-

lig Hartschool gingen aan het knutselen en organiseerden een warme kerstmarkt.  De kleu-

terafdeling van de Garenmarkt sloeg de handen in elkaar en bracht samen met het eerste 

leerjaar een kersttoneel. 

Vandaag kwam  mevrouw Diane D’Hulst namens het mug-heliteam symbolisch een cheque 

van 10 500 euro in ontvangst nemen.  Als school zijn wij terecht fier op deze gift en willen 

wij nogmaals alle kinderen danken voor hun onbaatzuchtige inzet en alle sponsors voor 

hun grote hart en vrijgevigheid. 



Familienieuws 

 

Geboorte 

Adah, zusje van Aïssatou  (P1A) 

 

Overlijden 

 

Gonda Martens, ondersteuner op onze school 
André De Cock, grootvader van juf Mieke, overgrootvader van Marie-Julie (L2B) 
Aimée Meunier,  schoonmoeder van Nancy (onderhoudspersoneel) 
Danielle Depuydt, schoonmoeder van meester Preben (toezicht) 
Adolf Vrielynck, schoonvader van meester Joost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender tweede trimester 

 

Vrijdag 8 februari: vrije dag 

zaterdag 16 februari: LED feest 

Maandag 18 februari: exentra infoavond voor kleuterouders  

Woensdag 20 februari: grootoudersfeest Heilig Hartschool 

Vrijdag 1 maart: pedagogische studiedag voor de juffen en meesters 

Vrijdag 1 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie 

Vrijdag 22 maart: koekeloeren in de peuterklasjes  

Vrijdag 22 maart: leesnacht derde leerjaar 

Vrijdag 29 maart: infomoment Eerste Communie 

Vrijdag 29 maart: lenteconcert muziek op school 

Zondag 31 maart: paasontbijt van de Heilig Hartschool 

Dinsdag 2 april: infoavond ‘overstap naar het eerste leerjaar’ 

Zaterdag 6 april: eerste dag van de paasvakantie 

 

 


