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Woordje vooraf en woordje van dank 

 

Op 1 september lijkt 30 juni nog heel ver weg.  Dan hebben we 10 maanden voor de boeg waarin we el-

kaar beter leren kennen.  Waar we als klas groeien in vriendschap en zelf groeien als mens.  10 heerlijke 

maanden, doorheen de verschillende seizoenen, waarin we nieuwe zaken ontdekken en leren.   

Op 30 juni lijkt het alsof 1 september pas vorige week was.  Zo vlug vliegt het schooljaar voorbij en staat 

de grote vakantie weer voor de deur.  Tijd om te ontspannen, te genieten van familie en vrienden, van de 

natuur en de rust. 

Tussen die twee dagen lag deze keer een speciaal schooljaar.  Opeens ging de school dicht en was ie-

dereen thuis.  We moesten aan de slag met afstandsonderwijs: thuis voor school werken dus.  Mama’s en 

papa’s werden opeens juf en meester terwijl de echte juf en meester langskwamen op het scherm waar 

we normaal gezien spelletjes spelen. 

Gelukkig mochten we dan toch de school weer openen.  Eerst mondjesmaat voor 1, 2 en 6 en de kleu-

ters, daarna voor iedereen. Het leek precies 1 september midden in het schooljaar.   

En nu sluiten we dit bewogen jaar weer 

af.  Gelukkig kunnen we terugblikken op 

een mooi afscheid van het derde kleuter 

en het zesde leerjaar en konden we zelfs 

met de hele school afscheid nemen van 

elkaar. 

1 september is nu nog veraf maar we kij-

ken er al naar uit om jullie terug te zien 

voor een nieuw jaar vol kansen, plannen, 

uitstappen, boeiende leermomenten en 

veel KiVa-vriendschap. 

 

Geniet van een deugddoende vakantie 

 

 

Beste ouders 

Wij willen jullie graag danken voor jullie hulp en steun de voorbije maanden.  Ook voor jullie ou-
ders, was het thuisonderwijs toch niet zo vanzelfsprekend.  Dank je wel voor het mee begeleiden 
van het (t)huiswerk.  Een dikke merci voor de aanmoedigingen bij het maken van taken en het 
vele geduld bij het uitoefenen van de taak als leerkracht in combinatie met thuiswerkende ouder.  
Ook hartelijk dank voor het goed opvolgen en de flexibiliteit bij de maatregelen van de noodop-
vang, de heropstart en het brengen en ophalen van de kinderen.  Wij zijn jullie daar oprecht 
dankbaar voor. 

Laat ons hopen dat we het nieuwe schooljaar in september in rustiger coronawateren kunnen 
opstarten. 

 

Het schoolteam 





Hier eindigt een mooi begin. 

 

De derde kleuters van de H. Hartschool nemen afscheid van hun schooltje. Een plekje dat ze on- 

dertussen zo goed kennen. Sommigen popelen om naar het eerste leerjaar te gaan, anderen ver-

trekken met wat pijn in het hart….  

Ook dit jaar lieten we de kinderen niet zomaar vertrekken.  

In klas was er een heus feestje. Bubbels, aperitiefhapjes gevolgd door croques!  

De lekkere aperitiefhapjes kregen wij zomaar van that’s toast, de ouders van Luca.  Dank je wel 

lieve ouders, we hebben er van genoten. 

Na de middag waren de ouders toeschouwers bij de uitreiking van de diploma’s.  

Een groot moment, een grote stap, klaar voor nieuwe uitdagingen.  

 
 
 
 



Ook in de Garenmarkt wordt er afscheid genomen van de kleuterklas. Fier als een gieter mogen 

ze voor de laatste keer hun kleuterschortje aantrekken.   

Van deze kanjers nemen wij afscheid. Op en top klaar voor het middelbaar.  

Afscheid nemen is nooit leuk  maar wij zwaaien ze met een warm hart vol trots uit. 





Anders maar nog steeds gezellig : de H. Hart-

school in ‘corona stijl’. 

 

Ook in de H. Hartschool ziet het er een tikkeltje 

anders uit. Voor de ouders een parcours door-

heen het plantsoen. Kleuter afzetten aan het 

hekkentje en niet meer samen tot in klas. Even 

wennen voor iedereen.  

Een speelplaats die opgedeeld is in 4 ‘bubbels’. 

Heel wat nieuwe afspraken maar het is onvoor-

stelbaar hoe snel kinderen zich aanpassen aan 

die nieuwe situatie.  

Alle kinderen brengen nu een eigen lunchpak-

ket mee. Ook van het lunchmoment maken we 

het beste. Bij mooi weer is ons ‘restaurant’ ge-

woon buiten. Vele handen maken licht werk. In 

een mum van tijd staat alles buiten!  

Ja, we passen ons snel aan al hopen we stille-

tjes dat we snel terug allemaal samen kunnen 

spelen.  

 



Guido Gezelle in de Heilig Hartschool 

 

Het Guido Gezellearchief riep vorig jaar de hulp in 

van de kleuters van de Heilig Hartschool om hun 

website op te fleuren.  Meester Henk en de kleuters 

stonden direct paraat om die wereldberoemde 

schrijven te helpen. 

Tijdens een werksessie in de klas rond ‘de averulle 

en de blomme’ (de meikever en de bloem) waarbij 

een echte levende averulle op bezoek kwam, werd 

er genoten van het oude gedicht en het creatief 

werken rond de meikever, de spin en de bloem.  De 

resultaten van die noeste arbeid kun je via onder-

staande link bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De averulle 

 

 

 

 

 

     De kobbe 

 

 

De blomme 

 

 

 

 

 

https://gezelle.be/atelier-gezelle/atelier-gezelle-5-kindertekeningen  

 

 

https://gezelle.be/atelier-gezelle/atelier-gezelle-5-kindertekeningen


Onze school schaakclub gaat Paco Sako   
 
 

Er waait al een tijdje een nieuwe wind tijdens de schaakmomenten op dinsdagmiddag bij mees-

ter Tom en deze wind heet Paco Sako (= vrij vertaald: ‘vredes schaak’). 

Het is een nieuwe, originele Nederlandse variant op het eeuwenoude schaken.  

 

“De geboorte van zijn eerste kind inspireerde Nederlands kunstenaar Felix Albers in 2014 tot de 

omarming op het schaakbord. Ontstaan vanuit het gevoel dat het schaakspel gespeeld kan wor-

den om vrede, vriendschap en samenwerking uit te drukken, ontwierp Felix een spel waarbij de 

schaakstukken niet geslagen worden, maar omarmen.” 

 

“Zo kan hij samen met zijn zoon schaken en hem tegelijkertijd een liefdevolle benadering en be-

dachtzame boodschap doormiddel van het spel des levens bijbrengen. Felix hoopt spelenderwijs 

zijn zoon essentiële levenslessen mee te geven en te leren om krachten te bundelen en om op 

zoek te gaan naar vrede en harmonie in een wereld waarin teveel conflict en misverstanden be-

staan.” 

 

De Paco Sako stukken die hun armen hebben geopend voor de andere kant, hebben een leven-

dige draai mee gekregen alsof ze zich dansend over het bord verplaatsen. Daarbij is de link naar 

het Yin Yang symbool nooit ver te zoeken. Tijdens het ontwerp is er rekening gehouden met ba-

lans en schoonheid. 

 

In de zomer van 2017 kwam het spel op de markt en ontving het vrijwel direct een Pax vredes 

award. Een jaar later, in 2018, werd het spel genomineerd voor Speelgoed van het Jaar én de 

Nederlandse spellenprijs. In 2019 zijn de eerste Paco Sako clubs in oprichting en hebben meer-

dere scholen dit wonderlijke spel omarmd. 

Dus nu ook officieel op onze school en volledig passend in ons KIVA-project. 

 

Voor de spelers van Paco Sako vraagt het een nieuwe manier van denken en het ontwikkelen 

van andere spelstrategieën. De snelheid van het spel ligt een stuk hoger, wat ook een positieve 

stimulans blijkt te zijn. 

 

Voor meer info of vragen kan je altijd terecht bij meester Tom Helewaut. 

 
 
 





      

Muziek op school 

 

Muziek op school is reeds jaren een vaste waarde  in onze 

school.  Honderden kinderen, tieners, jongvolwassenen en 

volwassenen begonnen bij ‘muziek op school’ aan hun muzi-

kale carrière.  Hierin werden ze begeleid door gedreven jon-

ge muzikanten en muziekliefhebbers die hen meenamen op 

het pad van ritmiek, zang, notenleer, … en hen inwijdden in 

de geheimen van piano, gitaar, viool, klarinet, …  Elk school-

jaar van MOS wordt traditioneel afgesloten met een druk 

bijgewoond lenteconcert.  Dit jaar werd dit echter op de val-

reep geannuleerd door de lock down. 

Achter elke goede organisatie zitten er ook mensen achter de schermen.  Zo ook bij MOS.  Al enkele ja-

ren is Dirk, bijgestaan door Lieven, hard aan het werk om alles te regelen: inschrijvingen, contacten leg-

gen met leerkrachten, betalingen controleren, lesroosters opmaken, …  Omdat het op het lenteconcert 

niet kon, willen wij hen hierbij van harte bedanken voor de vele tijd die zij vrijwillig in MOS investeerden 

ten voordele van onze jonge muzikantjes. 

Zoals in elk verhaal is er een tijd van komen en een tijd van gaan.  Zo ook bij MOS.  Dirk en Lieven hebben 

beiden de wens geuit om een stapje naar achteren te zetten 

en hun engagement voor MOS te verminderen.  Na al die ja-

ren is het nu het moment om uit te kijken naar opvolging. 

Daarom deze oproep: heb je een hart voor muziek 

(muziekkennis op zich is zeker niet noodzakelijk), heb je wat 

tijd vrij om administratieve taken of andere opdrachten uit te 

voeren, werk je graag samen met jonge mensen, wil je iets 

betekenen voor MOS?  Dan ben jij de persoon die we zoeken. 

Voor praktische info kun je altijd terecht bij Dirk via 

mos@sint-andreas-brugge.be.  Hij geeft je met plezier info 

over de werking van MOS. 

Vanuit de school, de leerlingen en lesgevers van MOS  alvast 

op voorhand een dank je wel voor de inzet. 

 

 

mos@sint-andreas-brugge.be 



Sterren Stralen wordt Sterren Stralen@home 

Alles was klaar voor een nieuwe editie van sterren stralen. De 

kinderen waren zich aan het voorbereiden.  De ontwerpers van 

het podium waren klaar en de opbouw kon starten.  De presen-

tator legde de laatste hand aan de teksten.  Kortom, Sint-

Andreas was helemaal klaar voor een gloednieuwe Sterren Stra-

len. 

Helaas, het coronavirus kwam langs en de hele organisatie viel 

in het water.  Maar, in Sint-André zijn we gewoon om flexibel te 

zijn.  Kan Sterren Stralen niet op school, dan kan het wel thuis.  

Al vanaf de start van de lock down die al onze kinderen, juffen 

en meesters thuis hield werd een online Sterren Stralen opge-

start.   

En met succes.  Heel wat kinderen posten hun kunstjes, kunst-

werken, verhalen op de padlet van Sterren Stralen@home.  Het werd een bonte mengeling die ons een 

blik gunde in het leven van onze leerlingen tijdens de lock down.  Zo passeerden er dansjes, cup-cakes, 

huisdieren, trucs op skatebord of trampoline, dansjes en liedjes de revue.  En op die manier bleven wij 

zelfs met een gesloten school toch in contact met elkaar.   



Familienieuws 

 

Ook tijdens de lock down stond het leven niet stil.   

 

huwelijk 
 
Michiel Desmet (zoon van meester Kris) en Lori 
 
overlijden 
 

Dehens Rudy, vader van Kenny (kok schoolrestaurant) 

Eddy Gilté, opa van Siebe, MIra (oud-leerlingen) en Niel Vandeweghe (L5B) 

Jenny Roos, moeder van Stefan Van Damme, secretariaatsmedewerker 

Boudewijn Desmet, vader van meester Kris (L6A), grootvader van juf Tine (zoco) 

opa van Amays 6B 

Gilberte De Clerck, overgrootmoeder van Mare L1B, Arthur en Korneel Van Severen (oud-

leerlingen) 

Marc Montens, opa van Vic K1A 

Joseph Moeyaert, opa van Zita (L6B) , Mauro en Ona  (oud-leerlingen) Inghelbrecht 

 

geboorte 

 

Rosie, zusje van Lothar (K3D) 

Isa, zusje van Oona (K2D) en Akke (K1D) 

Tuur, broer van Lena (K1D) 

Theodora, zus van Maximus (K2C) 

Celestine, zus van Lars (P1) 

 

 

 

 

 

 



Kalender volgend schooljaar 

 

Gisteren liet de veiligheidsraad weten dat de klassen van de basisschool op 1 september weer 

volledig van start gaan.  Wellicht zullen er nog enkele beperkende maatregelen zijn maar heel 

wat zaken zullen weer lopen zoals voor de lock down.  Natuurlijk kan het virus nog altijd roet in 

het eten gooien.  De situatie wordt (ook tijdens de vakantie) op de voet gevolgd.  

De kalender hieronder is dus enigszins onder voorbehoud maar we hopen dat alles gewoon kan 

doorgaan zoals gepland. 

 

• dinsdag 30 juni: laatste schooldag.  De lessen stoppen voor iedereen om 11.30.  Er is nog 

toezicht tot 13 uur. 

• van vrijdag 3 juli om 17 uur is de school volledig dicht. 

• dinsdag 18 augustus: de school is terug bereikbaar 

• vrijdag 28 augustus: openklasdag van 15 tot 18 uur 

• dinsdag 1 september: eerste schooldag met koffiemoment voor de ouders 

• dinsdag 8 september: info avond lager 

• vrijdag 11 september: infomoment kleuters Garenmarkt 

• vrijdag 18 september: infomoment kleuters Heilig Hartschool 

• vrijdag 18 september: strapdag 

• van maandag 21 tot woensdag 23 september: boerderijklas L4 

• vrijdag 2 oktober: septemberrapport 

• vrijdag 9 oktober: vrije dag 

• donderdag 15 oktober: schoolfotograaf 

• vrijdag 16 oktober: koekeloeren 

• van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober: openluchtklassen L5 

• vrijdag 30 oktober: herfstrapport 

• van vrijdag 30 oktober om 15.50: herfstvakantie 

• maandag 9 november: terug naar school na de herfstvakantie 

• woensdag 11 november: vrije dag wapenstilstand 

• dinsdag 17 november: oudercontact kleuterafdeling 

• zaterdag 21 of 28 november: fuif Heilig Hartschool 

• woensdag 25 november: pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen 

• donderdag 3 december: Sinterklaas in Heilig Hart 

• vrijdag 4 december: Sinterklaas in de Garenmarkt 

• vrijdag 11 december: koekeloeren 

• dinsdag 15 december: oudercontact lagere school 

• vrijdag 18 december: begin kerstvakantie om 15u50 


