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RECHT UIT HET HART 

 

Was het jaar van ‘zonder’ en ‘geen’. Het jaar zonder 

schoolfeest, zonder grote proclamatie, het jaar waarin 

er geen uitstappen mochten doorgaan. Het jaar waarin 

alle leuke activiteiten geschrapt werden. 

2020 was een zeer bijzonder jaar… een jaar waarin we 

onze woordenschat met minstens 700 

coronagerelateerde woorden zagen uitgebreid worden 

zoals anderhalvemetergesprek, knuffelcontact, 

balkonversatie, zorgheld, skyperitieven, …  

 

 

 

2020 … 
     Data om te onthouden … 

▪ maandag 04/01: Welkom terug! 

▪ woensdag 13/01: pedagogische studiedag 

(vrijaf voor kleuters en leerlingen) 

▪ donderdag 28/01: Infoavond voor ouders 3K 

wordt verzet omwille van COVID (datum volgt) 

nieuwsbr ief  december  20 

 

 

2021… 

Een jaar waarin routines niet konden worden uitgerold en we veel opnieuw moesten  bedenken, aanpassen en 

uitwerken. Een jaar waarin we elkaar opnieuw gevonden hebben in het samen zoeken naar oplossingen. Een 

jaar waarin onzichtbare talenten van mensen naar boven kwamen. Een jaar waarin gesnackt werd naar fysiek 

contact, een jaar waarin veel geleerd werd. 

 

 

 

 
Wordt een wonderlijk jaar.  

Een jaar van ‘eindelijk’ en ‘blij weerzien’.  

Een jaar waarin we elkaar weer hartelijk mogen begroeten.  

Een jaar waarin we reikhalzend uitkijken naar het herontdekken en het opnieuw opstarten van leuke dingen.  

Een jaar waarin fysieke bijeenkomsten ons opnieuw laten ervaren hoeveel meerwaarde ze bieden.  

Het jaar waarin het weer ‘samen’ kan.  

Een jaar van nieuwe ontmoetingen en ongedwongen genieten van elkaars gezelschap. 

 

Ik wens het je toe. 

 

Pascale Van Haute 

 



  

Recht uit het HART                   nieuwsbrief december 

Gelukkig mochten we de Sint op donderdag 3/12 toch verwelkomen in onze school. Rekening houdend met de 

coronamaatregelen, bracht hij onze kleuters en leerlingen een blitsbezoekje. Zoals altijd waren er ook dit jaar 

weer veel kleuters onder de indruk, werden er mooie tekeningen gemaakt en… mochten alle kinderen in de 

klas hun schoen zetten. 

Vrijdagmorgen wachtte de verrassing: een wip en spelletjes in de wijkschool, XL-blokken en spelletjes in de 

kleuterschool hoofdschool en in de lagere school steps en XL-blokken om te bouwen. 

Bedankt Sint! Tot volgend jaar! 

 

De Sint op bezoek… 

Met pantoffels in de klas… 

Ook in de lagere school dragen onze leerlingen voortaan pantoffels. Waarom?  

Omdat onze klasomgeving op die manier veel properder blijft en omdat het gewoon heel gezellig is      !!  

 

 
 

Forum in een ander kleedje… 
Bij onze kleuters kan het Forum gewoon doorgaan, de groep is niet te groot dus samen vieren vormt geen 

probleem. In de lagere school is het tijdelijk geen goed plan om met 115 samen te vieren in de turnzaal. 

Vandaar dat het Forum een ander kleedje kreeg. Dit schooljaar dagen we elkaar uit.  

Elke klas een 1ste uitdaging: Wat is jullie favoriete lied? Zo bekwam elke klas z’n favoriete nummer en konden 

we overgaan tot het stemmen van ‘Het meest verkozen lied op schoolniveau’. Benieuwd naar de nummer 1 van 

onze lagere school? 

Tromgeroffel… 24KGoldn ft. Iann Dior met GOLDEN blijkt het favoriete nummer  

in onze lagere school!! 

Door deze uitdaging hebben we nu ook een lange speellijst met populaire liedjes  

voor muziekvrijdag.  

Op naar de 2de uitdaging in januari      . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

nieuwsbrief december  Recht uit het HART 

Toen waren er wafeltjes… 

Jullie kochten massaal wafeltjes… bedankt hiervoor! De opbrengst van deze verkoop bedroeg 2045 euro. Een 

leuk extraatje voor ons. Hopelijk kan ik jullie in de volgende nieuwsbrief meegeven op welke manier we dit 

bedrag verzilverde voor onze kleuters en leerlingen. Dank voor jullie steun!  

 

PS: We willen eerlijk bekennen dat we (als team) de smaak van de wafeltjes niet zo geweldig vonden. Bij deze 

al op zoek naar een andere leverancier      . 

 
 

Tot slot … 

Ouders, opvoeders… bedankt om dit 1ste trimester opnieuw onze richtlijnen goed te volgen. 

Dankbaar voor jullie begrip en fantastische medewerking! 

Lieve leerkrachten… bedankt voor jullie flexibiliteit en de zorg waarmee jullie onze 

organisatie in deze moeilijke tijden omarmen en beschermen. Dankbaar voor dit geweldig 

team! 

Pascale Van Haute 

 

We wensen jullie fijne feestdagen, samen op naar een beter jaar! 

Veel gezelligheid in jullie bubbel, met veel zorg voor elkaar! 

Blijf gezond! 

Prettige vakantie aan onze kleuters en leerlingen! 

Het Heilig Hart - team 

 

 

 


