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RECHT UIT HET HART 

 

Wat deed het deugd om dit schooljaar iets of wat 

‘normaal’ te starten. Hoe fijn is het om terug 

bezoekers te mogen ontvangen op school. Hoe 

goed voelt het om terug gesprekken aan de tafel 

te kunnen voeren… 

De volgende weken zullen heel bepalend worden 

voor de verderzetting na de hefstvakantie. Covid 

zoekt nog steeds zijn weg en treft opnieuw weer 

meer scholen. 

Een goede handhygiëne, voortdurend verluchten 

en tijdig afstand nemen bij vervelende 

herfstkwalen blijven op onze planning staan. 

Tot nu toe bleef onze school opnieuw erg 

gespaard. Het wordt voor ons allen opnieuw een 

moeilijke evenwichtsoefening tussen niet 

doorslaan in angst en een extreme bezorgdheid 

en anderzijds tijdig voorzorgsmaatregelen nemen 

om anderen te beschermen.  

Hier gaan we voor! 

Pascale Van Haute 

 

 

 

Er was eens … 

     Data om te onthouden … 

▪ maandag 08/11: Welkom terug! 

▪ donderdag 11/11: Vrijaf (12/11 wel school!) 

▪ woensdag 24/11: Pedagogische studiedag 

▪ dinsdag 21/12: Kerstgezelligheid (al zeker met 

kleuters en leerlingen, nog even afwachten wat 

covidmaatregelen toelaten) 

▪ vrijdag 24/12: les tot 11.45 uur 
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Mag ik jullie onze nieuwe leerlingenraad voorstellen? 

Na democratische verkiezingen in september kreeg de 

leerlingenraad in onze lagere school een gezicht. Of beter… 

gezichtjes. Opnieuw willen enkele jongens en meisjes (O ja, we 

streven naar een gezond genderevenwicht), zich engageren om 

samen met juf An (zoco), juf Inge (1ste leerjaar) en de directeur zorg 

te dragen voor onze school. Tijdens de vergaderingen van de 

leerlingenraad krijgen ze mee inspraak en luisteren we 

nieuwsgierig naar hun leuke ideeën. Soms gaat het er ook iets 

ernstiger aan toe en bespreken we gevoelige thema’s die best op 

de tafel komen zodat iedereen zich goed blijft voelen vb. ‘Wat durft 

wel eens mislopen op de sportvelden?’ of ‘Wat als je gestoord 

wordt tijdens je toiletbezoek?’ 

Na elke leerlingenraad bespreken de leden het verslag van de 

vergadering in de klassenraad. De leerlingenraad buigt zich ook 

elke keer over leuke initiatieven. Dankjewel dat jullie deze taak ter 

harte nemen! 

 

 Elise en Alix(1), Dora en Naziha (2), Emmelien (3), Chloé (4), 

Renée (5) en Janne (6)… bedankt dat jullie deze taak op jullie 

willen nemen. We kijken verder uit naar een fijne 

samenwerking 😊! 
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Bouwsteen ‘kind-initiatief’… een codeklas als atelier op vrijdag 

In samenwerking met CoderDojo werkten we een nieuw initiatief uit. Op 

vrijdagnamiddag organiseren we een codeklas (of code-atelier) voor onze 

leerlingen van het 5de en 6de lj. Via de gemeente Schilde en CoderDojo 

kunnen we gebruik maken van IT-materialen om onze leerlingen te leren 

programmeren. En of dit aardig lukt! 

Ondertussen gaat ook klas 4 aan de slag met programmeren. Via leuke 

opdrachten in de kieskast, krijgen zij al een leuk voorsmaakje. In het 2de 

trimester hopen we ook het code-atelier te kunnen aanbieden in het 3de 

en 4de lj. 

Alvast een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers en CoderDojo voor de 

begeleiding bij dit project! 
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Bouwsteen ‘werkelijkheidsnabij’…terug op uitstap 

 

Gelukkig horen uitstappen er ook opnieuw terug bij. Zowel voor onze kleuters als leerlingen vinden we het 

belangrijk om bij regelmaat te leren buiten de muren van de klas. Zo zoeken we naar leuke initiatieven om 

de wereld in onze school te brengen of zetten we zelf een stapje in de wereld. Zo gingen onze oudste 

kleuters al heerlijk bewegen tijdens Rollebolle en woonden het 3de en 4de leerjaar een fantastische 

voorstelling van Comen en de Reus bij. De volgende maanden staat er best nog wat op de planning: Jobland 

voor de jongsten, een culturele workshop voor het 5de en 6de j., het dierenproject voor het 1ste lj.. en de 

kleuters in de wijkschool, … Jullie kunnen via FB hiervan meegenieten. 

 

Voor sommige uitstappen durven we wel eens ouders aanschrijven voor vervoer. Het kunnen terugvallen op 

ouders maakt een uitstap betaalbaar en geeft de mogelijkheid om meerdere uitstappen voor 1 groep te 

plannen. Dit willen we hierover kwijt: 

• Voor eerst… we zijn ons ervan bewust dat heel wat ouders werken en dus niet in de 

mogelijkheid zijn om in te gaan op onze vraag. Alle begrip, u hoeft zich hiervoor niet lastig te 

voelen      ! 

• Een dikke dankjewel aan ouders die wel in de mogelijkheid zijn en hiervoor tijd maken! 

• Ouders die kinderen ‘brengen/halen’ in opdracht van de school zijn in deze gedekt door de 

schoolverzekering. 

• Ouders die vervoer hebben uitgevoerd, mogen steeds een bijdrage voor dit vervoer vragen. 

(Document te verkrijgen via secretariaat@basisschool-hhart.be of de klasjuf.) 

  

Bouwsteen ‘gedifferentieerde klaswerking’… 

menggroepen in de wijkschool 

Een beetje uit noodzaak en toch helemaal passend binnen ons pedagogisch project, organiseerden we 2 

menggroepen in de wijkschool. Een jongste menggroep van 2,5 -3 en enkele 4-jarigen kregen een plekje 

onder de vleugels van juf Elke. De andere 4 en 5-jarigen spelen en werken bij juf Vicky. Toch… als je een 

bezoekje brengt en even stil staat bij de werking, merk je daarvan niet zoveel. Je ziet vooral veel 

bedrijvigheid van kleuters jong en oud die samen aan de slag gaan in een poppenkamer, jongsten die de 

bouwtechnieken van de oudsten kopiëren en juffen die intensief begeleiden bij het dagelijks aanbod in de 

gang. De kleuters weten ondertussen heel goed wat er van hen verwacht wordt: soms vrij te kiezen bij een 

activiteit, soms enkel te kiezen wat volgens hun ontwikkelingsniveau wordt aangeboden, netjes 

aangegeven door picto’s. Een duidelijke structuur, goede afspraken en geduldige juffen zorgen voor een 

vlotte werking. Een mooi staaltje van gedifferentieerd kleuteronderwijs. 

 

Ook in de hoofdschool werken de kleuters vaak klasdoorbrekend. Alhoewel de  

groepen daar nog niet zo duidelijk over de leeftijd heen lopen, zoekt ook daar  

jong en oud elkaar op tijdens het spelaanbod in de polyvalente ruimte. Leren van elkaar alom! 
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Een actieve ouderraad… 

Ook onze ouderraad is, na een lastige covidperiode vorig schooljaar, vanaf september al meteen in actie 

geschoten. Fijn om jullie terug iets meer bij onze schoolwerking te kunnen betrekken. 

De eerste ‘koeken’-actie zit er op. Er wordt alvast uitgekeken naar de levering! Benieuwd wat jullie, dankzij 

heel veel ouders en sympathisanten, bijeen spaarden? 

 

Een ander werkgroepje van onze ouderraad zette de schouders onder het uitwerken van de langverwachte 

kidsparty. Dit wordt, gezien de stijgende besmettingscijfers in lagere scholen, weer even heel lastig. Ziehier 

een belangrijke boodschap vanuit de ouderraad: 

 

Het enthousiasme was groot!  Zowel van de leerlingen als van de ouderraad.  Iedereen keek 
uit naar de griezelparty, maar gezien de huidige coronacijfers en de nieuwe maatregelen, 
zien we ons genoodzaakt om de party uit te stellen tot na de winter.   
De inschrijvingen blijven tot dan bewaard. Het geeft toegang tot de party na de winter. 
Indien uw kind dan niet kan deelnemen, wordt er zeker terugbetaald.  Indien u er liever  
voor kiest om het geld nu reeds terugbetaald te krijgen, laat dit even weten: 
secretariaat@basisschool-hhart.be 
 
De ouderraad 
 

Uitstel is zeker geen afstel, wie weet wordt het wel een ‘Summer Party’?       

Wordt vervolgd, wees maar zeker! 

 

 

 

 

We wensen onze kleuters en leerlingen een fijne herfstvakantie! 

Aan iedereen, bescherm jezelf en anderen, blijf gezond! 
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