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Aan alle dingen komt een eind.  

Een volkswijsheid waar we soms te weinig bij stilstaan. We zijn het immers gewoon dat er elke 
dag wel een einde aan iets komt. De zomer is al een eindje voorbij, een fijne vakantie is nog 
slechts een herinnering. Een bijzonder moment, een dag in het bos, een goed gesprek, een 
boeiende openluchtklas, een heerlijke boerderijklas, … Alles gaat voorbij. De dagen, weken 
hebben geen pauzeknop, hoe graag we dat soms zouden willen. Dat is niet erg, want elke dag 
brengt iets nieuw. Na de nacht is er weer een dag, met nieuwe ontmoetingen, nog meer fijne 
mensen, steeds weer nieuwe kansen… Zo is het ook bij ons op school … mooie herinneringen 
die we blijven koesteren, voorbije activiteiten waarvan je dacht: dit mocht blijven duren… Steeds 
staan we voor nieuwe uitdagingen… zo ook op school. Wat voorbij is en goed is geweest, zelfs 
top, kan je herbeleven in onze nieuwsbrief en via de foto's op de website. Geniet er alvast van 
en laat je nog even meevoeren met alle schitterende activiteiten die reeds voorbij zijn. Een 
school is nooit af maar blijft steeds groeien, elke dag opnieuw, nieuwe uitdagingen aangaan, 
nieuwe ontmoetingen, verrassende momenten, momenten van vreugde en soms verdriet, kin-
deren meenemen in het dagelijkse leren en leven… kortom… steeds weer op weg naar iets 
nieuw, iets boeiends, zodat we steeds kunnen zeggen … een nieuwe dag brengt een nieuw be-
gin. Samen gaan we voor een beTOVERENd schooljaar.  
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Brood bakken in de kinderboerderij 
 
Laatst gingen de 3de kleuters van de Heilig Hartschool brood bakken in de kinderboerderij. 
Ze kregen er uitleg over de verschillende ingrediënten: meel, zout, gist,... en konden daarna aan de slag. 
Gieten, mengen en vooral veel kneden. 
Daarna werd hun broodje gebakken in de oude oven van de boerderij. 
Klaar en smullen maar. 
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Op openluchtklas van 14 tot en met 18 oktober 2019, naar ‘De Westhoek’. 

Wij, leerkrachten en leerlingen, vertrokken welgezind naar 
de ‘Westhoek’.  Dankzij ouders die bereid waren heen en 
terug te rijden, konden we de prijs van het verblijf wat 
drukken.  

Toen we ons in de Bosgeus geïnstalleerd hadden, aten we 
onze picknick in de frisse buitenlucht terwijl we van het  
mooie, heuvelachtige landschap genoten.  

Ondertussen kwamen de koks aan.  Zij zorgen  telkens weer 
voor lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden voor 66 
leerlingen en 10 volwassenen.  

Maandag vertrokken we kort na de middag met de bus 
naar het ‘Tine Cot cimetry’  voor een fotozoektocht.  Daar-
na dompelden de gidsen van het Passendaelemuseum in 
Zonnebeke ons onder in de sfeer van WO I. 

Dinsdagmorgen verkenden we te voet de streek rond 
Nieuwkerke. Onverwachts kwamen de kinderen een prach-
tig speelplein tegen, een echte meevaller. Ze genoten ook 
van het lopen op en naast de aardappel- en maïsvelden. 

Dinsdagnamiddag reden we met de bus naar Ieper. De leer-
lingen kozen tussen een bezoek aan Flanders Fields of de 
opleiding ‘lakei in wording’. Daarna gingen we lekker zwem-
men in het zwembad van Ieper.  De dag in Ieper sloten we 
gepast af met een bezoek aan de Last Post onder de Me-
nenpoort. Daar mochten drie kinderen tijdens de ceremonie 
bloemen overhandigen. 

Woensdag was de enige dag waarop we de regen moesten 
trotseren. In de ‘De Palingbeek’ maakte de helft van de leer-
lingen een wandeling rond een soldatenverhaal. De andere 
helft ging naar het astrolab en bekeek  voor het eerst de 
ruimte door een 3D-bril.  De gids schoot op het grote veld 
ernaast een raket (plastiek fles) af over een grote afstand.  
Dit gebeurde in de gietende regen maar de raket had daar 
geen last van en wij ook niet.  We telden samen af, 10, 9,8, 
7, ….. en pscht! Weg was de raket. 

Na de middag trakteerden 3 gidsen ons op een natuurwan-
deling.  We vertrokken op de Kemmelberg en stapten via 
drie wegen naar de Bosgeus.  Het bleef water gieten en we 
werden door en door nat.  Maar, zo konden we ons wat inle-
ven in het leven van een soldaat.  Die zaten een hele lange 
tijd in de nattigheid en de modder en dit in veel slechtere 
omstandigheden. Dit gaf ons dan wat moed. 
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Donderdag kregen we als beloning een stralende zon.  Het werd  een prachtige dag om af te sluiten: een bezoek 
aan de Ijzertoren, een inspannende maar leuke vlottentocht op de Ijzer, een ontspannend tochtje met het treintje 
of op de boot, een beklemmend bezoek aan de dodengang  en onze benen strekken op de billenkar. De kinderen 
waren dolenthousiast. 

’ s Avonds hielden we, als een kers op de taart, een prachtige kampvuur.  De keukenploeg zorgde voor drie soorten 
soep om ons op te warmen.  Daarna kregen we een lekkere hot-dog met ‘alles erop en eraan’. 

Het weer bleef die avond goed zodat we lang buiten konden blijven. De kinderen speelden zaklampspelletjes in de 
donker op de speelweide. Dit doe je niet elke dag. 

Vrijdagochtend ruimden we samen op en na de middag keerden alle kinderen moe maar welgezind terug naar huis. 
Ook de juffen en meester reden met een tevreden gevoel huiswaarts. Nu kennen we onze kinderen beter en kun-
nen we de goeie sfeer verder uitbouwen.  

Een grote dank je wel aan iedereen die de openluchtklas mogelijk maakte. 

Juffen Nicole en juf Christine 

 

Foto’s van onze avonturen vind je op de website bij de klassen van het vijfde leerjaar:  

www.sint-andreas-brugge.be 
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Kaarten te verkrijgen bij het oudercomité, de leerkrachten van de Heilig Hartschool en in het secreta-

riaat van de Garenmarkt. 
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Het tweede leerjaar trok op stap naar het bos.  Ze be-

zochten er de sterrenwacht maar hadden ook de tijd 

van hun leven in het bos: kastanjes en andere noten 

verzamelen, kampen bouwen, ... 
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Dag van de ouder 

Zonder ouders, geen kinderen.  En zonder kinderen, geen scholen. 

Daarom wilden wij de ouders ook eens bedanken voor hun vertrouwen in onze school. 

Op de dag van de ouder werden zij nog warmer dan anders ontvangen. 

Dank je wel ouder, fijn dat je er bent. 
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Op maandag 21 oktober nam onze klas deel aan dit 
project in samenwerking met de organisatie ‘Kunst 
werkt’. De bedoeling was om 2 generaties, bejaar-
den en kinderen,  samen te laten tekenen. Dit ge-
beurde in het woonzorgcentrum ‘Westervier’  in 
Assebroek. Sportief als we zijn, gingen we te voet, 
heen en terug. Dit hield niets meer in na de langere 
wandeltochten op openluchtklas. 

 

De kinderen volgden een tekenparcours. Aan de 
hand van tekenopdrachten, verpakt in leuke doos-
jes,  ging klas 5B als tekenpartner met de bejaarden 
aan de slag. De tekenopdrachten waren speels, on-
gedwongen en origineel.   

 

De basis was een spellenbord. In kleine groepjes 
legden de deelnemers een weg af, met opdrachten 
rond de thema’s spel, droom, natuur en kunst. 
Met die resultaten werd stap voor stap een 
‘Kunstkamer’ gevuld. Op het einde voegden ze de 
verschillende Kunstkamers samen, zodat er een 
‘Museum’ ontstond. 

 

Afsluiten deden we met een ijsje en een drankje. 
De 10 bejaarden die meededen, vonden de kin-
deren zo lief en genoten van het samenzijn. Ze be-
wonderden de creativiteit van de kinderen. De kin-
deren waren even enthousiast. 

Als leerkracht was ik echt verrast hoe ongedwon-
gen de kinderen met de bejaarden omgingen. Het 
was zeker een boeiende, deugddoende ervaring. 
Voor herhaling vatbaar. 

 Juf Christine       

Klas 5B nam deel aan het Project ‘Visite – de tekenklas op verplaatsing’. 



 10 

Jaaropening KiVa 

Jutje Goud en de kinderen van 3 A waren van de partij om het KiVa-jaar feestelijk te openen.   

Dit jaar gaan we niet voor dozen maar kiezen we voor actieve (sport-)spellen op de speelplaats. 

Aangemoedigd door de hele school zetten de leerlingen en Jutje Goud hun sportiefste beentje voor. 
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De zesdeklassers van meester Kris lanceren het eerste KiVaspel  

van dit schooljaar op de speelplaats: konijnenjacht.  

Samen spelen is fijn leren.  
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boerderijklassen vierde leerjaar: de Spermaliehoeve 

De drie klassen van het vierde leerjaar trokken voor het eerst op boerderijklassen.  Het werden drie 

mooie dagen op de boerderij, in het visserijmuseum, bij de garnalenvisser, …  We leerden veel bij en ge-

noten van de gezonde buitenlucht aan zee.  Voor de kinderen waren het drie prachtige dagen, voor de 

leerkrachten een initiatief om zeker te herhalen. 
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familienieuws 

 

geboren 

Awesome, broertje van Kerry (L1b) en Victrice  Albert (k3a ) 

Alice, zusje van thibault Noë (L4A) 

Isa-Yvonne (L1B) kreeg er een zusje bij 

 

 

overleden 

Dina Brulez, gewezen huisbewaarster van de school 

Dirk Callant, grootvader van Illys  (L4C) 

Els Eetezonne, schoonzus van juf Ilse (L5C) 

Maurice Lannoye, peter van Thimen (L6A) en Marthen Tamsin (L6B) 
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Kalender 

zaterdag 26/10: start herfstvakantie 

maandag 4 november: einde herfstvakantie 

maandag 11 november: vrije dag wapenstilstand 

woensdag 20 november: grootoudersfeest kleuters Garen-

markt 

zaterdag 23 november: fuif Heilig Hartschool 

woensdag 27 november: adventsviering in blok B 

vrijdag 29 november: trap trail warmste week 

donderdag 5 december: Sinterklaas op bezoek in de Heilig 

Hartschool 

vrijdag 6 december: Sinterklaas op bezoek in de Garen-

markt 

vrijdag 13 december: koekeloeren in de peuterklassen 

dinsdag 17 december: oudercontact kerstrapport 

woensdag 18 december: kerstbezinning in blok B 

zaterdag 21 december: start kerstvakantie 

maandag 6 januari: start tweede trimester 


