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RECHT UIT HET HART 

 

En we dachten dat dit jaar anders zou lopen… 

Opnieuw werd van iedereen een enorme flexibiliteit en 

creativiteit verwacht. Dat was zeker ook zo voor 

scholen. Er kon gelukkig nog veel, soms toch ook 

weer in een ander kleedje. We sluiten weldra 2021 af 

en kijken wellicht samen uit naar een verlossend 

2022. Het wordt er waarschijnlijk terug eentje met 

hier en daar een hobbel. Alleen weten we nu dat ons 

dit lukt, samen. 

 

 

 

 

2021 … 
     Data om te onthouden … 

▪ maandag 10/01: Welkom terug! 

▪ woensdag 26/01: pedagogische studiedag 

(vrijaf voor kleuters en leerlingen) 

▪ woensdag 02/02: Infoavond LS voor ouders 3K 

(onder voorbehoud covidmaatregelen) 

▪ vrijdag 04/02: facultatieve verlofdag 

nieuwsbr ief  december  21 

 

 

Ik hoop van harte dat de feestdagen jullie allen veel warmte en vriendschap brengen. Momenten van leuke 

babbels en dikke knuffels. Gezellige contacten en vooral samen hoopvol uitkijken naar ‘hoe-het-was’. 

 

Pascale Van Haute 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s … 

Vanaf januari zullen juf Barbara en juf Yara elke woensdag het team komen versterken. In het kader van 

‘samen school maken’ voorzag de minister bijkomende lestijden om o.a. intern overleg, oudergesprekken, 

kindgesprekken, enz;… praktischer ingepland te krijgen. Door de komst van deze collega’s krijgen we 

inderdaad de mogelijkheid wekelijks structureel te overleggen. Juf Barbara en juf Yana nemen op die 

momenten de klas over. Zij zullen zowel in de kleuterscholen als in de lagere school ondersteunen. Blij met 

hun komst, hopelijk voelen ze zich snel thuis.  

 



  

Recht uit het HART                   nieuwsbrief december 

Uit voorzorg stuurde de Sint dit jaar een filmpje en bezocht de kleuters en leerlingen zo voor het eerst 

digitaal. In de nacht van donderdag op vrijdag, als de school helemaal leeg was, bracht hij dan toch stiekem 

een bezoekje. Voor alle kinderen en juffen een lekkere speculoos en natuurlijk iets leuk om te spelen. 

Benieuwd? We delen graag deze sfeerbeelden. 

 

De Sint op bezoek… of zo iets 

toch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

 
  

nieuwsbrief december  Recht uit het HART 

Een sleutelhanger naar je  HART… 

Op initiatief van Dora (2de lj.) slaagde het 2de leerjaar er toch in nog voor  

de vakantie een actie in het kader van de Warmste Week op te zetten.  

Ze gingen met z’n allen aan de slag om sleutelhangers te maken, in allerlei  

bonte kleuren. In deze laatste week stelden ze een kraampje op aan de  

schoolpoort en verkochten met veel enthousiasme hun zelfgemaakte sleutelhangers.  

 
Dit jaar gaan alle opbrengsten van De Warmste Week naar organisaties die zich inzetten voor sociaal en 

mentaal welzijn. Blij dat onze school hieraan een steentje kon bijdragen. Bedankt Dora, bedankt 2de klassers, 

bedankt aan iedereen die deze actie steunde! 

 

De ouderraad aan het woord… 
Hopelijk hebben de koekjes jullie gesmaakt? Hartelijk dank voor jullie massale steun. Deze actie van de 

ouderraad leverde maar liefst 3140,19 euro op. Dat krijg je dus als er 804 zakjes worden verkocht      ! 

De top-verkopers werden beloond met een bon voor een ijsje.  

Ook Bern (wijkschool) verdiende een prijs. Van hem 

ontbreekt een foto wegens quarantaine :-/. Dikke 

proficiat allemaal! 



 

 

Recht uit het HART nieuwsbrief december  

Ook dit nog… jammer dat de Griezel-party niet kon doorgaan.  

We geven echter de moed niet op. Op zaterdag 19/02 plannen  

ze een Carnavalparty. Wie op dat moment zijn ‘griezelpak’ nog  

eens uit de kast wil halen, ga ervoor! Jullie krijgen voor deze party  

tijdig een uitnodiging, noteer de datum alvast in jullie agenda. 

 

Was je al ingschreven voor de Griezelparty en kom je ook in februari? → Je hoeft niet meer te betalen. Enkel even 

reageren op de uitnodiging. 

Was je ingschreven maar lukt het niet om in februari te komen? → Je kan je inschrijvingsgeld terug vragen: 

carolinereynvoet@hotmail.com  

Je was nog niet ingeschreven voor de Griezelparty maar wil wel komen knallen op de Carnavalparty? → Welkom! 

Een zalig kerstfeest!  

 

 

Een gezond, gelukkig nieuw jaar,  

met veel lichtpuntjes! 

Tot snel! 

 

Het Heilig Hart-team 
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