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Data om te onthouden …

Einde schooljaar …
Het einde van een zeer vreemd schooljaar is in

▪

woensdag 30/06: lessen eindigen om 11.45 uur

▪

maandag 30/08: onthaalmoment tussen 18.00 uur en
19.00 uur

zicht. Weliswaar ook voorbij gevlogen, al ging het

▪

woensdag 01/09: Start nieuwe schooljaar!

toch met extra tussenpauzes, spannende

▪

maandag 06/09: Infoavond KS om 19.00 uur

cijfercurves en veel onzekerheid. Aanstaande

▪

donderdag 09/09: Infoavond LS om 19.00 uur

woensdag eindigen de lessen om 11.45 uur en

▪

dinsdag 21/09: Ouderraad om 20.00 uur

begint voor onze kleuters en leerlingen een
verdiende zomervakantie!
Als ik even terugblik op dit schooljaar, kan ik
enkel besluiten… hoe goed hebben we dit samen
gedaan. Hoe trots mogen we op onszelf en elkaar

Ook een beetje afscheid …

zijn dat we het hoofd bleven bieden aan Covid.
Hoe dankbaar zijn we als team voor de geweldige

Onze kleuters van 3K zijn helemaal klaar om de

samenwerking met jullie als ouders. We hopen

grote sprong te maken. Zij ontvingen heel trots

ook van harte dat jullie deze maanden privé ook

vrijdag 18/06 hun kleuterdiploma. Het hoofdstukje

goed zijn doorgekomen!

‘kleuterschool’ wordt voor hen afgesloten, we
wensen hen een fijne start in het 1ste leerjaar!

Uiteraard bedank ik ook graag alle leerkrachten
voor hun inzet en enthousiasme waarmee ze in dit
aparte schooljaar hun kleuters en leerlingen
dagelijks hebben bijgestaan. Sterk team!
Pascale Van Haute
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Ook onze leerlingen van het 6de leerjaar zwermen uit. Na hun loopbaan in de basisschool, is
het nu tijd voor een volgende stap. Met een goed gevulde rugzak maken ze hopelijk een
vlotte start in het secundair onderwijs. We wensen jullie veel succes en hopen jullie toch nog
eens terug te zien. Jullie blijven welkom!

Geen uitstap, wel springkastelen in de kleuterschool…
Gezien de strenge voorwaarden voor uitstappen vanaf juni, kozen we er voor om gezelligheid in de
school te brengen. Onze kleuters genoten zichtbaar van hun springparadijzen!

Slecht één klasactie omwille van covid… met succes!
Covid stak stokken in de wielen van ons pedagogisch project.
Er kon heel veel niet. We kijken er naar uit om vanaf september
weer volop te kunnen gaan. De leerlingen van het 3de lj. hebben
last minute toch nog een klasactie opgezet. Ze verkochten
planten en of dit een succes was! Op 2 dagen was alle verkocht.
Ze verzamelden met deze actie 191 euro. Dit bedrag wordt
besteed aan de inrichting van het familielokaal van 3 en 4.
De leerlingen van het 3de lj. zullen er dus volgend schooljaar
ook nog van genieten. Een dikke dankjewel aan alle kopers!!
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Juf Evy en haar dieren…
Het was doorgaans rustig op onze school. Omwille van code oranje
werden bezoekers niet toegelaten. Gelukkig was dat anders voor de
dieren van juf Evy. Echte knuffels zijn het! Onze kleuters en
leerlingen van het 1ste leerjaar konden volop genieten van hun
bezoekje en dat deed deugd! Weet je dat cavia’s en konijnen enkel
naar je toe komen als je zelf rustig bent? En wist je dat je ook kippen
kan knuffelen?
Juf Evy gaat vanaf volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan in
combinatie met haar dierenproject Avaniadreams.
Juf Evy, we wensen jou veel werkplezier, hartelijk dank voor je
enorme inzet de afgelopen jaren! We zien je graag volgend jaar terug
voor een bezoekje met je dieren!

Geen schoolfeest, wel een succesvolle wandeling…
Voor de tweede keer op rij werden we genoodzaakt om het schoolfeest te annuleren. Als alternatief werkten
enkele collega’s een interactieve wandeling uit. Er werden effectief heel wat kilometers afgelegd en we kregen
heel wat leuke foto’s van doe-opdrachten. Dankjewel om zo massaal deel te nemen aan dit initiatief! Warre uit
klas 2 won een speelgoedbon van 20 euro. Zijn antwoord op de schiftingsvraag zat er het dichts bij: alle juffen
van de lagere school zijn samen 744 jaar oud 😉. Proficiat, Warre!
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Wieltjesdag… een blijvertje in de lagere school
Dit fijn initiatief werd opgezet door onze
leerlingenraad. Steps, skaters, skateboard, … het
kon allemaal mits goede bescherming. Wegens
groot succes werd dit initiatief meermaals
herhaald. We beslisten dan ook om volgend
schooljaar van elke donderdag een wieltjesdag te
maken. Enkel heel slecht weer met regen kan dit
plan af en toe mogelijk dwarsbomen. Dus volgend
schooljaar zijn wieltjes elke donderdag welkom!
Enkele leerlingen uit het 5de leerjaar wilden model
staan met een veilige ‘outfit’ om te ‘wielen’.
Superknap van hen om zich te voorzien van deze
beveiliging. Een voorbeeld voor anderen! Een
mondmaskertje moet volgend schooljaar hopelijk
niet meer 😉.

Een nieuwe website…
Onze website werd vernieuwd. Het siteadres van onze school bleef wel hetzelfde.
Met dank aan onze ICT-coördinator.
Benieuwd? Neem snel een kijkje: www.basisschool-hhart.be

Wij gaan er even tussenuit …
Met deze nieuwsbrief sluit ik graag het schooljaar af. Namens alle collega’s wensen we iedereen een
fijne, veilige vakantie … thuis of elders! Hopelijk kan iedereen zijn batterijtjes opladen, zodat we er
samen in september opnieuw kunnen invliegen. Tot snel!

Lieve groeten van het Heilig Hart-team

