
Kerstmis 2019 

Op bepaalde momenten in het jaar voelen we de behoefte om even stil te staan, terug te blikken en voor-

uit te kijken.  Met deze kerstnieuwsbrief doen we dat graag samen met jullie. 

Het was gewoon weer een ontzettend mooi jaar samen met onze kinderen, ons schoolteam en jullie, ou-

ders.  En wij kijken alweer uit naar het nieuwe jaar. 

 

Wij wensen jullie graag prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 





Terwijl de kinderen van de lagere school de trappen en gangen doorkruisten, organiseerde de Heilig Hart-

school een stemmige kerstmarkt tijdens de oudercontactavond.  Ook die opbrengst komt ten goede aan 

de zorgboerderij. 

Tijdens de kerstviering in blok B mocht de directeur een grote cheque overhandigen aan An van de zorg-

boerderij.  Alles samen haalden wij met onze actie 6718.41 euro op. 

Een welgemeende proficiat aan alle kinderen, leerkrachten en ouders die zich ingezet hebben om deze 

actie tot een succes te maken. 



 

Sinterklaas 

5 december was weer een topdag in de Heilig Hartschool: Sinterklaas kwam op bezoek.  

Helaas, bijna mislukte het bezoek.  De Pieten knoeiden met hun teletijdmachine en wa-

ren de code vergeten.  Na Piet Piraat met een staf kwam er een pinguïn met de mijter, 

biggetje met het grote boek en een kabouter met de handschoenen van de Sint. 

Gelukkig bracht meester Henk redding en konden de Pieten de juiste code inbrengen.  

Tot grote vreugde van alle kinderen kwam Sinterklaas dan toch op bezoek.  

Met een vreugdevolle zwarte pietendans werd het feest afgesloten en konden de kin-

deren glunderend terug naar klas. 



Wintergloed 

 

Het stadsbestuur pakt dit jaar uit met een heus lichtspektakel in de winterse binnenstad.  

Vertrekpunt van deze lichtwandeling is het stationsplein.  Daar werd speciaal voor die ge-

legenheid een kiosk gebouwd. 

Aan de lichtwandeling werkten ook verschillende scholen mee.  De kinderen moesten 

lichtdieren ontwerpen die in de kiosk geprojecteerd worden.  De kunstklas waagde haar 

kans en ging ijverig en creatief aan de slag.  En de resultaten mochten er zijn.   Ook de or-

ganisatoren van Wintergloed waren onder de indruk van de creaties en nodigden de kin-

deren uit voor de officiële opening van de kiosk. 

De tekeningen zijn daar nog te bewonderen tot 5 januari.  Een tip dus voor een winterse 

avondwandeling door onze mooie, feeëriek verlichte binnenstad. 



Techniek, taal en muzische vorming 

Nieuwjaarsbrieven zijn een traditioneel nummertje op het einde van 

december.  Dit jaar lieten enkele klassen van het zesde leerjaar de 

vulpen en het schoonschrift links liggen en gingen ze op een andere 

manier aan de slag.  Ze combineerden taal, muzische vorming en 

techniek  aan elkaar en maakten met hout, soldeerbouten, zagen, … 

en een hele pak creativiteit schitterende werkstukjes. 

En, ook aan de veiligheid werd gedacht.  Iedereen kreeg een basisop-

leiding zagen en solderen.  Onder het waakzame oog van de leer-

krachten werkten de kinderen op een veilige manier.  De eerste 

hulppost moest zelfs niet ingrijpen. 

 



de voorleesweek 

Tijdens de voorleesweek lag de focus meer dan ooit op lezen en voorlezen.  In sommige klassen kwamen 

ouders voorlezen, andere klassen trokken er zelf op uit om te gaan voorlezen.  Een kort beeldverslag van 

deze week. 



nieuws uit het schoolrestaurant 

Bianca, de chef-kok die hier ondertussen een jaar 

of drie voor gezonde en gevarieerde maaltijden 

zorgt, zoekt andere oorden op.  Vanaf begin januari 

wordt ze tewerkgesteld in OLV Ten Doom in Eeklo.  

Daar zal ze de maaltijden voor een 1500 leerlingen 

en leerkrachten gaan verzorgen. 

In die drie jaren leerden we Bianca kennen als een 

gedreven kok met aandacht voor gezonde voeding 

en hygiëne in de keuken.  Onder haar leiding ser-

veerde de keukenploeg dagelijks een 500 maaltij-

den. 

Bianca, het gaat je goed op jouw nieuwe werk-

plaats.  We zullen je hier missen in onze keuken. 

Dank je wel. 

 

Familienieuws 

geboren: 

 

Mary-Jane,  zusje van Luna (L5C)  

Elias, kleinzoon van meester Joost 

 

overleden: 

 

Hans Van Cleven, opa van Juul 

(L5B), Lola (L4A) en Lily (K3A) Van Cleven 





KALENDER 

maandag 6 januari   start tweede trimester 

dinsdag 7 januari  verkeersveiligheid met schepen Gode

     ris en beide oudercomités (19u30) 

zaterdag 11 januari   Dylan scene in blok B (20u) 

dinsdag 21 januari  oudercomité Heilig Hart (20u) 

donderdag 23 januari oudercomité Garenmarkt (19u30) 

vrijdag 31 januari  vrije dag 

zaterdag 8 februari  pasta-avond 

woensdag 12 februari grootoudersfeest Heilig Hartschool 

donderdag 20 februari  carnaval 

vrijdag 21 februari  pedagogische studiedag, vrije dag 

maandag 24 februari krokusvakantie tot en met zondag 29 

     februari 

woensdag 4 maart  vastenviering in blok B 

zondag 15 maart   tweedehandsfestival in de Garenmarkt 

     (van 9 tot 13.30) 

maandag 16 maart  pedagogische studiedag, vrije dag 

vrijdag 20 maart  leesnacht derde leerjaar 

vrijdag 27 maart  lenteconcert muziek op school (18u30) 

     koekeloeren in de kleuterklas 

     infomoment Eerste Communie 

zondag 29 maart  paasontbijt Heilig Hartschool 

maandag 30 maart  sterren stralen 

dinsdag 31 maart  infoavond overstap derde kleuter naar 

     eerste leerjaar 

woensdag 1 april  paasviering in blok B 

vrijdag 3 april   rapport en start paasvakantie 




