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Wat een jaar! 

 

In 2020 werden we met z'n allen verrast door een gezamenlijk probleem: Covid-19. We 
werden geconfronteerd met veranderingen in onze bewegingsvrijheid, in onze job en in 
ons sociaal leven. We werden verplicht om de routine los te laten. We werden uitge-
daagd om ons telkens heruit te vinden. Wat zijn we met z'n allen wendbaar moeten 
zijn. We zochten, met vallen en opstaan, de handleiding bij deze veranderende wereld.  

Ik wil ieder van jullie alvast een pluim geven voor jullie inspanning en flexibiliteit in 
2020. 

Ik wens jullie van harte mooie kerstdagen toe, ondanks dat deze dagen nu in een heel 
ander daglicht staan.  

Misschien kunnen we de komende feesten in hun soberheid héél bijzonder maken door 
met ons allen het tij te keren en van 2021 een heel ander jaar te maken.  

Blijf goed voor elkaar zorgen. 

Warme groet, 

Het schoolteam 



Wist je dat … 

 

• onze kleuters van K3 in normale tijden ook mee gaan zwemmen (pag.4) 

• de eetzaal in de Heilig Hartschool nu helemaal afgewerkt is met een nieuw keukenblok, fris ge-

schilderde muren en akoestische panelen aan het plafond.  Nu nog wachten op de nieuwe tafels 

en stoeltjes. 

• we op Rode Neuzendag allemaal samen naar de Rode Neuzen(k)uur keken (pag. 5) 

• de leeswerkgroep ons tijdens de voorleesweek verraste met een voor-

leesdoos (pag. 6) en met hun project ook in de prijzen viel (pag.7) 

• de leerlingen van 5A een filmproject uitwerkten (pag. 8) 

• wij op school licht willen brengen in deze donkere periode van het jaar 

• Sinterklaas toch langs kwam, ondanks de corona-maatregelen en het 

minder goede weer (pag. 10) 

• wij heel blij zijn dat zo veel ouders zich aan de moeilijke maatregelen 

houden zodat we op school heel weinig last hebben van het virus 

• wij er met hart en ziel naar uitkijken om jullie weer gewoon te kunnen 

ontmoeten op school 

• we er op blijven aandringen om niet voor het zebrapad in de Garenmarkt te stationeren om kin-

deren te laten uitstappen.  Je hindert de fietsers die achter je rijden en brengt hen in gevaar. 

• we voor de Heilig Hartschool hard aan het werk zijn aan een schoolvervoersplan.  Dit gebeurt in 

samenwerking met stad Brugge, het VSV en Traject.  Binnenkort vragen wij ook jouw medewer-

king. 

• goed gezien worden in het verkeer van levensbelang is voor de kinderen.  Controleer regelmatig 

de fietslichten en laat ze hun fluohesje aantrekken.   

• we hopen dat we jullie op 4 januari gezond en wel  mogen terug zien op school.  



Kerst– en nieuwjaarswensen uit de vlinderklas  



Kleuterzwemmen 

 

Voor de school in code oranje ging, trokken we regelmatig naar het zwembad in 

Oostkamp.  Ook de kinderen van de derde kleuterklas waren van de partij en geno-

ten van het zwemmen en spelen in het water. 



Rode neuzendag 

Jaarlijks wordt de rode neuzendag georganiseerd 

om aandacht te besteden aan kwetsbare jongeren 

en jongeren met emotionele problemen.  Dit jaar 

deed onze school voor het eerst ook mee. 

Jutje Goud zette haar rode neus op en trok van klas 

naar klas.  Daar werd ze enthousiast onthaald door 

de leerlingen.  Ook de kleuters kwamen aan bod.  

De juffen speelden poppenkast en samen met Jutje 

Goud legden ze de actie uit. 

Om centjes in te zamelen gingen de kinderen aan 

de slag om inpakpapier te ontwerpen.  Hiermee willen we speelgoed kopen dat het samen-

spelen stimuleert.  Op die manier zetten we extra in op de mentale gezondheid van onze 

kinderen. 

Dank je wel voor jullie steun. 



De grote voorleesweek 

 

Lezen  is heel belangrijk.  Dat wezen talloze onderzoeken 

uit.  Daarom zetten wij heel hard in op leesonderwijs.  Om 

het graag lezen te stimuleren, is voorlezen van groot be-

lang.  Kinderen die genieten van het voorlezen, worden uit-

genodigd en aangemoedigd om zelf ook te gaan lezen. 

In de week van 23 november deden wij daarom opnieuw 

mee aan de grote voorleesweek: een week waarin voorle-

zen in alle klassen centraal staat.     

    

    

          

    

Op de startdag verdeelde Roodkapje de voorleesdo-

zen in de verschillende klassen.  In de doos vonden 

de kinderen enkele voorleesboeken, een zacht de-

kentje , een leeslampje, een leesbingo en een lees-

dobbelsteen. 

En zo konden alle kinderen genieten van zalige, gezel-

lige voorleesmomenten 



Het VCOV (VLAAMSE CONFEDERATIE VAN OUDERS EN OUDERVERENIGINGEN VZW) 
verbond een wedstrijd aan de voorleesweek.  Ons dossier werd daar met ap-
plaus ontvangen en we worden straks beloond met een mooi boekenpakket.  Een 
pluim op de hoed van onze leeswerkgroep.  
 
Hierbij het bericht van het VCOV. 
 
 
 
 

PROFICIAT! 
 
Jullie namen deel aan de  Grote Voorleesdag voor ouders op school én jul-

lie konden ons helemaal overtuigen van het feit dat jullie school een boekenpakket ver-
dient! 
De jury koos jullie vrije basisschool als één van de 6 winnaars voor de provincie West-
Vlaanderen. Jullie diverse voorleesacties op school, de tips om ouders te motiveren om 
thuis voor te lezen en niet te vergeten jullie ‘leestuin’ vond de jury uniek!   
Als prijs schenken we jullie school graag een prachtig boekenpakket met een 20-tal kind – 
en jeugdboeken.  Een VCOV-medewerker zal dit pakket in januari op jullie school afgeven, 
we contacteren jullie nog om af te spreken.    
Ter info: over Vlaanderen namen maar liefst 272 scholen deel aan de ‘Grote Voorleesdag 
op afstand’.   
 



De leerlingen van 5a maakten hun eigen Toekomstmaker-film! (juf Karin) 
 
De leerlingen van L5a kunnen jullie zeker vertellen wat 
'toekomstmakers' zijn.  
Het project van 11.11.11 i.s.m. JEF (Jeugdfilm en media) werd 
eind november opgestart in de klas. 
Binnen het project staat actief burgerschap centraal. 
De leerlingen werden door het project geprikkeld om na te 
denken over hun eigen toekomst. 
Ze maakten kennis met concrete voorbeelden van toekomst-
makers/changemakers wereldwijd: Greta Thunberg bijvoor-
beeld, Malala, Boyan Slat,.... 
Via de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die ze via spel 
en quiz leerden kennen, ontdekten ze wat zij zelf willen ver-
anderen in de wereld. 
Tijdens de workshopdag van 26 november leerden ze ook, 
ervaringsgericht, met camera en microfoon hoe ze 
overtuigende boodschappen in beeld kunnen brengen. 
Zo maakten ze in groepjes een eigen toekomstmaker-filmpje 
en dit met behulp van de mobiele filmstudio van JEF. 
De leerlingen werden begeleid door Nina Van Belle, Maï Cal-
lon en de eigen klasleerkracht. 
Op dinsdagnamiddag 2 februari 2021 is er een online een in-
teractief toonmoment dat ze in de klas zullen kunnen mee-
volgen als feestelijke afsluiter. Daarin zullen hun eigen ge-
maakte Toekomstmakerfilmpjes worden getoond. 
Deze sensibiliserende activiteit werd mede mogelijk gemaakt 
door de subsidiëring van dienst noord-zuid Stad Brugge. 
De leerlingen van de filmklas waren heel enthousiast over de 
online lessen en de projectdag.  Die dag leerden ze heel veel 
over film en media en ze konden het ook aan de lijve onder-
vinden.  Ook de sociale vaardigheden en de inhoud van het 
project waren een grote meerwaarde. 



Afsluiten in stijl in L6C 

Als juf ons vraagt om zelf ons kerstfeestje te organiseren, dan kiezen we er toch voor om 
op wieltjes de vakantie in te rollen . 

 

Straks nog een gezellige apero en een dancebattle. 

De dag sluiten we af met een familiefilm met alle zesdes. 

Wat is naar school komen toch fijn.  Wij duimen alvast dat we elkaar snel terug zien op 4 
januari. 

 

 

 

 

 



Sinterklaas op bezoek 

Het was natuurlijk even bang afwachten of Sinterklaas wel zou langskomen.  Maar gelukkig 

kregen we groen licht van de wetenschappers en vonden we een manier om alles veilig te 

laten verlopen.  Sint en Piet waren alvast heel blij dat ze er dit jaar opnieuw bij mochten 

zijn.  En voor de kinderen (klein en groot) was het weer een topdag. 

Dank je wel Sinterklaas en hopelijk tot volgend jaar. 

  

 



Kalender tweede trimester * 

 

maandag 4 januari: start tweede trimester 

maandag 18 januari: pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen 

woensdag 10 februari: grootouderfeest Heilig Hartschool 

donderdag 11 februari: carnaval 

vrijdag 12 februari: pedagogische studiedag en start krokusvakantie 

maandag 22 februari:  einde krokusvakantie 

donderdag 25 februari: oudercontact zesde leerjaar 

maandag 1 maart: start van de jeugdboekenmaand 

vrijdag 5 maart: lenteconcert muziek op school 

maandag 8 maart: vrije dag 

vrijdag 2 april: rapport mee en laatste schooldag 2de trimester. 

zaterdag 3 april: paasvakantie tot en met zondag 18 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Sommige activiteiten zijn onder voorbehoud en  afhankelijk van de kleurcode waarin we 

op dat moment werken. Voor andere activiteiten zullen we eventueel alternatieven moe-

ten zoeken.) 

 



Familienieuws 
 
Overlijden 
 
 
Marcelline Bil, schoonmama van juf Joke (L.O.), oma van Josse, Henke en Rune 
(oud-leerlingen) 
 
Mieke Martens, grootmoeder van Miel Heylen  (L6C)  
 
 
Geboorte 
 
Lisette, kleindochter van juf Paulette 
 

 


