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Woordje van directeur Martine 

 

De laatste spurt naar de zomervakantie is ingezet … Respect voor ieders inspanning en flexibiliteit in de 

voorbije periode. We liepen met z’n allen de coronamarathon. Wat is het uitkijken naar een periode van 

op adem komen, wat is het uitkijken naar het herwinnen van onze vrijheden. Langzaamaan kunnen we 

terug kiezen wat we doen. Wij staan alvast te popelen voor het nieuwe normaal, of liever een tweede 

start. Alle misgelopen knuffels inhalen, heerlijke gesprekken voeren weg van het beeldscherm, jullie ont-

halen tijdens de zachte landing, ... 

We hebben nog maar eens beseft hoe belangrijk anderen zijn voor ons. En daarmee wensen we jou in 

de vakantie: gezellig samenzijn met gezin, vrienden, familie en andere dierbaren. 

Heb ze lief en houd ze dicht bij jou. 

We zien elkaar heel graag terug in levende lijve op maandag 30 augustus voor onze ontmoetingsnamid-

dag vanaf 15u. Alvast hartelijk welkom.  
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Brood bakken in klas. 
 
 
Het is bijna een traditie, de 3° kleuters gaan jaarlijks naar de kinderboerderij om een broodje te bakken. Je 
voelt het al komen, door corona kon ook dat niet doorgaan! 
Met de nieuw ingerichte keuken in de H. Hartschool hebben we nu een prima oven dus, probleem opge-
lost. We bakken met z’n allen een brood in klas. Alle ingrediënten werden besproken, samengebracht en 
het kneden kon beginnen. Als zoveel handjes het deeg kneden kan het niet mis gaan. Het werd een fan-
tastisch lekker brood!  
 
Tekst : Marleen Dhoore K2d3d 
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JEF en de toekomstmakers van L5B 

 

Winnen leerlingen van L5 straks een publieksprijs in het media-festival: JEF makers 2021 festival (juli 
'21) ?!  
Eind vorig jaar werkten we in L5a aan het project 'Toekomstmakers'. 
Binnen het project stond 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 toekomstmakers/changemakers wereldwijd: Greta Thunberg bij-
voorbeeld, Malala, Boyan Slat,.... Via de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die ze via spel en quiz 
leerden kennen, ontdekten ze wat zij zelf willen veranderen in de wereld. 
Het project was ook een media project. 
Tijdens de workshop dag van 26 november 2020 leerden ze ook, ervaringsgericht, met camera en micro-
foon hoe ze overtuigende boodschappen in beeld kunnen brengen. Zo maakten de leerlingen in groepjes 
een eigen toekomstmaker-filmpje en dit met behulp van de mobiele filmstudio van JEF. (Jeugd en Film) 
  
JEF schreef ook een wedstrijd uit voor jonge snaken zoals onze leerlingen: "Het JEF makers 2021 festi-
val". 
De filmpjes van o.a. het Toekomstmakersproject konden worden ingestuurd en konden ook meedingen 
voor een publieksprijs. 
Meester Bert en juf Karin stuurden 5 filmpjes, van elke leerlingengroep van de klas, in. 
Maandag 31 mei kregen we een mail van JEF. 
Met daarin dat het filmpje van 2 van de 5 groepjes leerlingen werd geselecteerd voor het JEF makers fes-
tival 2021. 
Het ene filmpje had als thema: 'De klimaatopwarming' en het andere 'Iedereen is gelijk'. 
Het betekent ook dat deze 2 filmpjes kans maken op het winnen van de publieksprijs op dit festival. 
Daarvoor worden onze leerlingen en hun ouders uitgenodigd op het JEF makers 2021 festival in Antwer-
pen op zaterdag 17 juli '21. 
Alvast PROFICIAT en we duimen natuurlijk voor jullie! 
 
Juf Karin 
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Afstudeerhoedjes 
 
De voorbereidingen voor de zesdeklassers zijn al begon-
nen. Afscheid nemen doen we natuurlijk in stijl. De afstu-
deerhoedjes wachten tijdens de zeeklassen flink tot het 
moment dat ze feestelijk in de lucht mogen worden ge-
gooid door onze zesdeklassers tijdens hun proclamatie op 
dinsdag 29 juni 2021. 
 
Het is geen doei of dag 
maar tot ziens 
met een glimlach! 
 
 
 
We wensen alle zesdeklassers een fantastische start toe op hun nieuwe school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triënnale 
 
Onder de deskundige leiding van 
Jos (papa van Ellie en actief lid van 
ons oudercomité) bezochten de 
zesdeklassers enkele kunstwerken 
van de Triënnale in Brugge. “Wat is 
kunst?” was de beginvraag. Jos 
gidste de kinderen door het wonder-
mooie Brugge en vertelde bij elk 
bezocht kunstwerk een boeiend ver-
haal of anekdote. De zesdeklassers 
konden hun mening kwijt bij het zien 
van elke installatie en gingen graag 
in gesprek met elkaar. Kunst maakt 
duidelijk wat los bij mensen. We 
hielden er een aangenaam TRAU-
MA aan over… ;-) 
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Childfocus 

 

Het internet is een hele leuke plek voor vele tieners. Helaas schuilt er hier en daar ook wel gevaar. Als 
ouder, leerkracht en opvoeder willen wij onze kinderen zo goed mogelijk beschermen tegen dat mogelijk 
gevaar. We zien het dan ook als onze taak om de kinderen wegwijs en weerbaar te maken op dat grote 
internet. Een vrijwilliger van Childfocus kwam een heel voormiddag aan de hand van een spel de valkui-
len en mogelijke gevaren uitleggen. Door de actieve spelvorm waren de kinderen heel geïnteresseerd en 
actief bezig alle info te verwerken. Wees maar zeker dat ze na die dag het nummer 116 000 van buiten 
kennen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten en foto’s juf Rachel 
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Luistervinken 
 
Nadat de 2de en 3de kleuters de voorstelling "de luistervink" gingen bekijken in het concertgebouw, ont-
stond het idee om het sokpopje: de luistervink, na te maken. Creatief gingen ze aan de slag. 
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Tekst en foto’s juf Aagje 
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Alweer niet op schoolreis? 
 
Ook dit schooljaar moesten heel wat activiteiten geschrapt worden. De schoolreis was daar eentje van. 
Omdat we ons kleuters toch wilden verrassen met een leuk alternatief organiseerden we een 2-daagse. 
Er werden heel wat leuke spelletjes opgesteld. Aanbod zowel voor jongste als oudste kleuters. Op de 
speelplaats was het springkasteel  
de grote attractie. In het plantsoen werden er eendjes gevist, blikken omgooien met voddenballen, bouw-
stenen vervoeren en een muurtje bouwen, klitballen gooien naar de oren van de beren, springen van hoe-
pel naar hoepel…... en nog veel meer! 
Iedereen mocht een klein cadeautje vissen en tot slot, genieten van een heerlijk ijsje.  
Er waren geen woorden nodig, de mimiek van de kinderen sprak voor zich! 
 
Tekst en foto’s juf Marleen 
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Integratie K3-L1 
 
 
Dan toch nog even ‘piepen’ in de klassen van het 1° leer-
jaar! 
 
Doorheen het voorbije schooljaar was er elke keer terug 
dezelfde hindernis….. corona! We mochten nooit op be-
zoek naar het 1° leerjaar. Toch wel vervelend voor de 3° 
kleuters van de H. Hartschool die de ‘grote school’ hele-
maal niet kennen. Uiteindelijk lukte het toch om corona-
proof op bezoek te gaan. In beide klassen kregen de kin-
deren een kleine opdracht en konden ze de klas verken-
nen. Dat bezoek nam bij heel wat kinderen de spanning 
weg. Welke klas het op 1 september echt zal worden is 
nog verrassing maar, ze hebben een beeld van waar ze 
terecht kunnen komen.  
 
Tekst : Marleen Dhoore k2d3d 
Foto’s : Marleen Dhoore 
             Aagje Lycke 
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Onze nieuwe school 

Een goed maand geleden zag de Jakobinessenstraat er nog zo 

uit.  Een lang oud gebouw waar jarenlang automechaniekers en 

schilders opgeleid werden.   

Nu, een maand later is het terrein niet meer te herkennen.  De 

oude gebouwen zijn afgebroken en veranderd in grote hopen 

puin.   

Archeologen gingen ondertussen aan de slag op zoek naar ge-

schiedenis onder de grond.  Een waterput en resten van gebou-

wen uit de jaren 1800 maar ook resten uit de ijzertijd kwamen 

aan het licht.  De vondsten worden door raakvlak bewaard voor 

het nageslacht. 

Straks, als alle puin verdwenen is, komen de bouwvakkers aan 

de beurt.  De eerste steenlegging is nog niet direct voor morgen 

maar we mikken op half september.  Als dat geen feest wordt. 

Wie nog eens wil zien hoe de nieuwe school er zal uit zien, kan nog 

altijd eens kijken naar het filmpje van de architect. 

Je vindt het via deze link: https://youtu.be/8CUZJmYqEzg 
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Nieuwtjes uit de school 

Dank je wel CERA 

In het voorjaar dienden we een projectaanvraag in voor de aankoop van grote pa-
rasols voor de Heilig Hartschool. En joepie, ons project, voor het mooie bedrag van 
€ 2150, werd goedgekeurd . 
Met zo’n 400 000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt 
mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en 
realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in wel-
vaart en welzijn.  
De peter van ons project is de heer Wilfried Dermul.  

En zo kunnen onze kleutertjes op zonnige dagen rustig in de schaduw spelen. 

 

 

 

 

Dank je wel stad Brugge 

We dienden ook een projectaanvraag in bij de stad Brugge ‘vergroen je speelplaats’. Na de projectoproep 
ging een groep ouders en leerkrachten aan tafel zitten om de aanvraag voor te berei-
den.  En hoera, ook dit project werd goedgekeurd voor het fantastische bedrag van € 
10 000.  Ondertussen zijn de voorbereidende werken al begonnen met het opmeten 
van de speelplaats en het maken van een eerste ontwerp.  Dank je wel stad Brugge, 
leerkrachten en ouders van het oudercomité die zich voor dit project ingezet hebben.  
Straks kunnen onze kleuters zich daar in het groen uitleven. 

 

Dank je wel mooimakers 

Een mooiere leefomgeving begint bij jezelf.  Deze zin is het startpunt van het project mooimakers.  Ook 
onze school probeert hierbij haar steentje bij te dragen door de kinderen te sensibiliseren.  PMD vind je bij 
ons niet meer, de meeste kinderen hebben hervulbare drinkbekers, koekjes– en fruitdozen.  Maar toch 
bleef het vuil op de speelplaats hardnekkig stand houden.  Daarom startten wij het project mooimakers op 
school.  Elke week gaat een andere klas met knijpers en zakken op pad om al het zwerfvuil (vooral papier) 
op te zoeken en te verwijderen.  Wekelijks komen er kinderen vol trots hun buit tonen.  En daardoor zijn 
onze speelplaatsen weer wat netter. 

De kinderen van 4B gingen nog een stapje 
verder.  Ze namen hun materiaal en trok-
ken naar het Astridpark.  Daar organiseer-
den ze een opruimactie.  Het resultaat 
mocht gezien worden. 
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Afscheid van juf Christine 

 

Schlagerfestival “Juf Chris – tien om te zien” in Sint-Andreasinstituut als afscheid bij einde loopbaan 

 

Juf Christine Ballegeer startte haar loopbaan in de 
OLVA-groep in 1980. In 2005-2006 is ze juf in het 
Sint-Andreasinstituut te Brugge. Daarna vervolgt ze 
haar loopbaan tot 2009 als directeur van basisschool 
SLHD ‘De Komme’. September 2009 keert ze terug 
naar het Sint-Andreasinstituut waar ze vele jaren 
duo-baan vormde met juf Nicole Teetaert in het vijf-
de leerjaar. Dit schooljaar was juf Christine Balle-
geer zorgjuf in de eerste graad van de school. En zo 
neemt juf Christine afscheid van de school.  De 
school verrast straks juf Christine Ballegeer dinsdag 
29 juli ’21 vanaf 9u tot 11u met een spectaculair ont-
haal op de school. Alle leerlingen worden betrokken. 
Ze vormen een erehaag voor hun juf vanaf de in-
gang van de school tot op de speelplaats. Juf Christine wordt met een 2 PK-tje tot op de speelplaats ge-
voerd.  Op het podium, op de speelplaats, wordt ze verwelkomd door percussiespel van de leerlingen van 
het zesde leerjaar olv meester Kris Desmet. Daar zal ook haar echtgenoot Wilfried Dermul op haar wach-
ten.  Ballonnen,spandoeken en boog vormen het totaalplaatje van de verwelkoming.  Een schlagerfestival: 
‘Christine om te zien’ op het podium vormt het hoogtepunt van dit afscheid.  “Alle klassen presenteren via 
dans of woord een stukje uit het leven van de juf”, aldus directeur Martine Fontaine.  “ Er worden herinne-
ringen overhandigd en geschenken gegeven”.  Afsluitend volgt het woordje van de directeur en dansen 
alle leerlingen de Jerusalema dance aangeleerd door de turnleerkrachten voor hun juf.  Frietjes voor ie-
dereen is de lekkere afsluiter van deze voormiddag.  “We vergeten onze juf Christine en haar bijdrage 
voor de school nooit!”, zegt directeur Fontaine. 
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Familienieuws uit onze school 

 

Ook al stond de wereld bij momenten even stil door de coronacrisis, toch ging het leven gewoon door.  
Hierdoor kunnen we opnieuw goed en minder goed nieuws uit onze Sint-Andreasfamilie melden. 

 

 

Geboorte 

 
Ferre, zoontje van meester Bert (L5A) en Kelly Vergote 
Jasmine, zusje van Aïcha Verscheure (K1A) 
Alysn een zusje voor Axill Degraeve De Vuyst uit K2A 
Anna, zusje van Diego Brito Monteiro uit k2A 
 
 
 
Overlijden 
 
Derenik, grootvader van Arsen (L6B) en Samvel Safaryan (L4B) 
Françoise Delespaul, grootmoeder van Daan Saelens (ICT-leraar) en overgrootvader van Louis (L6A), 
Camille en Emile Saelens (oud-leerlingen) 
Werner Verheecke, vader van An Verheecke, ondersteuner.  
Luc Van den Bossche, grootvader van Victor (L3) en Alice (K1) Van den Bossche 
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Kalender 

 

woensdag 30 juni  om 11u40 start de vakantie voor de kinderen.  Opvang tot 13 uur. 

vrijdag 2 juli   ook de leerkrachten gaan met vakantie.   

maandag 16 augustus   de school is weer open 

maandag 30 augustus  ontmoetingsnamiddag van 15 tot 18 uur (uitnodiging volgt) 

dinsdag 31 augustus  staan de boekentassen klaar?  Morgen is het de eerste schooldag. 

woensdag 1 september eerste schooldag met een koffiemoment op de kleuterspeelplaats 

vrijdag 3 september  infomoment eerste communie leerlingen L2 en L3 om 14u45 

dinsdag 14 september  infoavond lagere school 

vrijdag 17 september   strapdag.  Hoe kom jij vandaag naar school? 

     kijk– en infomoment kleuter Garenmarkt 

vrijdag 24 september  kijk– en infomoment kleuter Heilig Hartschool 

zaterdag 25 september Eerste Communie L2 en L3 

maandag 27 september boerderijklassen L4 tot en met  woensdag 29 september 

woensdag 29 september dag van de sportclub 

vrijdag 1 oktober   vrije dag 

maandag 4 oktober  pedagogische studiedag 

donderdag 14 oktober  schoolfotograaf 

vrijdag 15 oktober  koekeloeren in de kleuterklas 

maandag 18 oktober  openluchtklassen L5 tot en met vrijdag 22 oktober 

vrijdag 22 oktober  dag van de jeugdbeweging 

woensdag 27 oktober  grootoudersfeest Garenmarkt 

maandag 1 november  herfstvakantie 

 

Dit is een voorlopige kalender voor de eerste maanden van het nieuwe schooljaar.  Meer info over de 

activiteiten of wijzigingen in de kalender ontvangt u via mail of brief of via de website van de school. 


