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Voelde je het ook? 

De zon geeft soms al heel wat warmte. 

Zag je het ook? 

De bomen komen al in blad. 

Merkte je het ook? 

De bloesems komen aan de bomen. 

Hoorde je het ook? 

De fluitende vogels ‘s morgens en ‘s avonds. 

De lente doet alles rondom ons herleven. 

De lente geeft ons nieuwe kracht. 

Wat een zalig seizoen, de lente. 

Geniet er van met volle teugen en kom tot rust in de natuur. 

Een fijne paasvakantie. 
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Voor de quiz zijn er nog enkele tafels vrij.  Vlug inschrijven is de boodschap. 





Wist je dat 

 

...we met de opbrengst van de laatste pasta-avond investeerden in chro-

mebooks en een speciale opbergkast? 

 

… het hoekje onder de beukenboom op de kleuterspeelplaats er een 

nieuwe bewoner bij kreeg en de houtblokken verbonden werden met 

loopbruggen? 

 

… er naar aanleiding van de jeugdboekenmaand drie grote 

vriendenboeken gemaakt werden? Deze werden gebundeld en 

liggen nu in de leestuin. 

 

 

… de Heilig Hartschool alweer een prachtig paasontbijt organiseerde en dat ook de 

paashazen dit keer weer present waren.  

… er naar aanleiding van de jeugdboekenmaand verschillende activiteiten plaatsvonden?  Zo werd er 

voorgelezen in een rustoord, ging het eerste leerjaar voorlezen voor hun peters en meters van het zes-

de, organiseerde het derde een leesnacht, speelde het tweede leerjaar poppenkast bij de kleuters, … 

… het vierde leerjaar weer een geslaagde koffiestop organiseerde? 

… muziek op school het jaar weer afsloot met een sfeervol lenteconcert? 

… de leerlingen van het zesde leerjaar zich voorbereiden op het secundair onderwijs en daarvoor ver-

schillende scholen gaan bezoeken? 

… er vaak klasdoorbrekende activiteiten zijn?  Zo was er het paasontbijt van het zesde in het eerste 

leerjaar en organiseerde het tweede leerjaar een boekenmarkt en poppenkast voor de kleuters. 

… Per ronde wijzer op vrijdag 10 mei voor de dertiende keer doorgaat?  Voor deze quiz kan er nog al-

tijd ingeschreven worden. 

… we op zaterdag 27 april van 9 tot 13 uur de deuren openzetten voor nieuwe ouders en leerlingen? 



Op stap in je stad 

Elke week trok een groepje kinderen onder leiding van juf Rachel en juf Ann door de straten van onze 

mooie stad.  Daarbij ontdekten ze telkens nieuwe plekjes en leerden ze verschillende historische figuren 

kennen.  Hieronder vind je een fotoverslag van hun ontdekkingsreis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We startten onze tocht bij Simon Stevin.  Dank je wel Simon want dank zij jou kunnen we nu rekenen met 

breuken en kommagetallen. 



Maria van Bourgondië, Guido Gezelle, Prometheus en zijn vrienden,  Vives waren enkele beroemdheden 

die we op onze tochten ontmoetten. 

Maar de wandelingen leidden ons ook door smalle straatjes en over mooie pleinen waar telkens wel iets 

te zien of te beleven was. 



Op school doen we het regelmatig: eens kijken wat onze 

kinderen aankunnen.  Samen hun grenzen verkennen en 

verleggen.  De lat telkens wat hoger leggen om hen te 

motiveren, uit te dagen en ook om hen te leren omgaan 

met falen.  Op die manier worden ze bewuster van hun 

eigen kunnen, krijgen ze doorzettingsvermogen, leren ze 

om te gaan met nieuwe uitdagingen en leren ze ook dat 

niet alles mogelijk is.  Soms moet je toegeven dat je iets 

niet kunt.  Gelukkig is er dan altijd iemand bij de hand die 

je helpt om die hindernis te proberen overwinnen. 

De wiskundequiz is ook zo’n uitdaging: eens kijken wat 

onze leerlingen in hun mars hebben.  Voor alle duidelijk-

heid, die wiskundeolympiades zijn niet minnetjes.  De 

vragen en doordenkers die de kinderen voorgeschoteld 

krijgen, zijn serieus moeilijk.  Op de website van de 

school, vind je enkele vragen. 

https://www.sint-andreas-brugge.be/vragen-wiskundeolympiade-

pangea/  

Niet zonder enige fierheid kunnen wij hier melden dat 

twee van onze leerlingen aan de finale mochten deelne-

men.  Op zich is dat al een bijzondere prestatie.  En als je 

daarna hoort dat we een eerste en vijfde plaats konden 

bemachtigen, dan heb je toch wel reden om een klein 

feestje te bouwen. 

Proficiat aan alle deelne-

mers en in het bijzonder aan 

Penelope en Brecht voor 

hun prachtprestatie op de 

finale. 

https://www.sint-andreas-brugge.be/vragen-wiskundeolympiade-pangea/
https://www.sint-andreas-brugge.be/vragen-wiskundeolympiade-pangea/


LED-feest  

 

Na weken van brainstormen, vergaderen, voorbereiden, inoefenen, knutse-

len, … was het eindelijk zo ver: we waren klaar voor het LED-feest. 

Het feest overtrof onze stoutste dromen.  Ouders, grootouders, familie en 

vrienden waren massaal aanwezig.  Het enthousiasme van de kinderen was 

enorm.  Met man en macht hadden wij aan de inkleding van het terrein en 

de gebouwen gewerkt zodat de school omgetoverd was in een feeërieke 

wandeltuin.  In de grote sporthal verscheen een reuzengroot restaurant.  

Overal zag je glunderende gezichten van kinderen, bezoekers en leerkrach-

ten.  

Het LED-feest is voorbij maar de mooie herinnering zal nog lang nazinderen.  Met deze korte fotoreporta-

ge laten wij je nog even nagenieten. 

 

 





Leesnacht derde leerjaar 

 

Samen met vier auteurs en een zestal juffen, stonden de kinderen van het derde leerjaar te po-
pelen voor hun leesnacht. ’s Morgens verzamelden ze in het auditorium om de bedjes op te ma-
ken. Al snel lagen de pyjama’s, boeken en zaklampen erbij. Klaar om het ’s avonds gezellig te 
maken. Het werd al snel duidelijk dat ze er allemaal zin in hadden. 
 
Greet Bosschaert, Klaas Verplancke, Ann Lootens en Leen Debruyne verwelkomden de kinderen 
in hun workshop. Daar konden de kinderen creatief aan de slag met teksten en tekeningen. Niet 
alleen het talent van de auteurs en illustrators was te zien. De kinderen creëerden prachtige tek-
sten, doosjes en tekeningen. Ze luisterden naar de verhalen en keken met grote ogen naar de 
creaties van de illustratoren. 
 
Na de workshops werden de maagjes gevuld. Nog even tanden poetsen en pyjama’s aan en 
dan… gezellig lezen in bed met de zaklampen aan. 
 
In alle vroegte werd door een aantal collega’s een ontbijtje klaargezet, terwijl de leerlingen zich 
wasten en de slaapzaal opruimden. 
Na het ontbijt stonden de mama’s en papa’s klaar om hun kapoenen af te halen.    Met gevulde 
maagjes en fijne herinneringen stapten ze hun weekend in. 

 

De juffen van het derde leerjaar 





Familienieuws 

We delen in de rouw met mensen die iemand verloren, 

we vieren mee met mensen waar een kind geboren werd. 

En zo delen we vreugde en verdriet in onze schoolgemeenschap. 

 

Overlijdens 

 

Cecile De Blieck, schoonmoeder van juf Ann Van Durme 

Gerard Lowette, schoonvader van juf Lore 

Jan De Buck, vader van Tom (onderhoudswerkman) 

Herbert Leplae, grootvader van Sophia (L3C) en Anna (oudleerling) 

Eric Verstuyf, grootvader van Sem (L6A) 

Marc Henderyckx, schoonbroer van Anne (opvang Heilig Hartschool), oom van juf Valérie (secretariaat) 

Gustaaf Zwaenepoel, grootvader van Ona (L4A) 

 

 

Geboorte 

 

Muna, broer van Daan Van Ryckeghem (L2A)  
 
Lotte, dochter van meester Bert 
 
Louie, kleinzoon van juf Christine 
 
Bas, kleinzoon van meester Kris, zoon van Lori (oudleerling) 



kalender derde trimester 

dinsdag 23 april:   - start derde trimester 

    - rondetafelconferentie UCI (19u30) 

donderdag 25 april: sportnamiddag oudste kleuters Garenmarkt 

zaterdag 27 april: infomoment Garenmarkt (van 9 tot 13 uur) 

dinsdag 30 april:   - sportdag eerste en tweede leerjaar 

    - schoolreis derde leerjaar 

    - schoolreis K2 en K3 Heilig Hartschool 

woensdag 1 mei: vrije dag 

donderdag 2 mei: sportnamiddag derde leerjaar 

donderdag 9 mei: sportnamiddag oudste kleuters Heilig Hartschool 

vrijdag 10 mei: quiz ‘Per ronde wijzer’.  Eerste vraag om 20 uur 

dinsdag 14 mei: oudercomité Garenmarkt (19u30) 

vrijdag 24 mei: koekeloeren in de kleuterklassen Garenmarkt en Heilig Hart (16 tot 18 uur) 

zondag 26 mei: eerste communie  

donderdag 30 en vrijdag 31 mei: vrije dag Hemelvaart 

vrijdag 7 juni: schoolreis vierde leerjaar 

maandag 10 juni: vrije dag Pinkstermaandag 

vrijdag 14 juni: daguitstap vijfde leerjaar 

zondag 16 juni: opendeur/schoolfeest Heilig Hartschool (vanaf 14 uur) 

maandag 17 juni: start zeeklassen zesde leerjaar 

dinsdag 18 juni: sportdag kleuter Garenmarkt 

vrijdag 21 juni:  -afscheid derde kleuter Garenmarkt (16 uur) 

   - schoolreis eerste kleuter Garenmarkt en Heilig Hart 

maandag 24 juni: afscheid derde kleuter Heilig Hartschool (16 uur) 

dinsdag 25 juni: oudercontact einde schooljaar (vanaf 16 uur) 

donderdag 27 juni:  - afscheid zesde leerjaar 

    - schoolreis tweede leerjaar 

    - sportdag derde, vierde, vijfde leerjaar 

vrijdag 28 juni: einde schooljaar om 11u40.  Er is opvang tot 13u. 

woensdag 3 juli: administratieve sluiting (17 uur). Wij zijn er terug op maandag 19 augustus. 

Donderdag 29 augustus: ontmoetingsmoment Garenmarkt en Heilig Hartschool (15 tot 18 uur) 

 

 



Het LED-feest kwam er dank zij de grote inzet van iedereen op de school: de werkgroep, de leerkrachten, 

de medewerkers van het secretariaat en het onderhoud, de kinderen, mensen van buiten de school, … 

Maar hierbij willen wij nog eens onze sponsors extra bedanken.  Dank zij hen konden we het feest ook 

financieel rond krijgen. 

 




