Nieuwsbrief 5/11/18 – 9/11/18
Maandag 05/11
Start FLITS!
K0A
K0B
K1A
K1B
K2A
K2B
K3A
K3B
L1A
L1B
L2A

Dinsdag 06/11
Inschrijving broers
en zussen

Woensdag 07/11

BWO 10.30-11.20 uur
BWO 10.30-11.20 uur

vm bib
vm bib
Kinderboerderij
nm bib

BWO 08.35-09.25 uur
BWO 09.25-10.15 uur
BWO 10.30-11.20 uur
BWO 11.20-12.10 uur
BWO 13.25-14.20 uur
BWO 14.20-15.10 uur
vm bib
LO 13.30u-14.20u
LO 14.20u-15.10u
LO 08.35u-09.25u
nm bib
LO 09.25u-10.15u
LO 10.30u-11.20u
LO 11.20u-12.10u
nm bib

BWO
BWO
BWO
BWO

08.35-09.25
08.35-09.25
10.30-11.20
11.20-12.10

uur
uur
uur
uur

BWO 10.30-11.20 uur
BWO 11.20-12.10 uur
ZW 09.55-10.30u
LO 9.25u-10.15u
LO 13.30-14.20u

nm bib

L4A
L4B

LO 13.30u-14.20u
LO 14.20u-15.10u

L5A

LO 9.30u-10.30u
nm Planetarium

Vm: workshop Essegem

zwemmen 9.35u-10.10u

L5B

LO 9.30u-10.30u
nm Planetarium

Nm: workshop Essegem

zwemmen 10.10u-10.45u

L6A

Vm: workshop Essegem
Let op! Geen turnen!
LO 10.30u-11.30u
Nm: workshop Essegem
L1L2: Spelen met
klanken
K3: naschoolse sport
L1-L6: naschoolse sport
L34: gitaarles juf Margot
L456: gitaarles meester
Marc

Na de
school

Vrijdag 09/11

BWO 08.35-09.25 uur
BWO 09.25-10.15 uur

L2B
L3A
L3B

L6B

Donderdag 08/11

vm bib

LO 14.20u-15.10u
LO 14.20u-15.10u
LO 13.30-14.20u
ZW 09.20-09.55u

nm bib
LO 10.30u-11.20u
nm bib
LO 11.20u-12.10u
vm bib
nm: concert Gezi Park
LO 08.35u-09.25u
vm bib
nm concert Gezi Park
nm concert Gezi Park
nm concert Gezi Park

K23L12 Comment ça va?
L1-L6: naschoolse sport
L3: gitaarles meester
Marc
L56 Lego WeDo 2.0

L3-L5: Woordatelier
!L6 Woord in de
Academie!

L3: gitaarles meester
Marc
K3L1 Mini academie

Belangrijke berichten
Inschrijvingen broer of zus voor het schooljaar 2019-2020:
Heb je al een kind bij ons op school? Dan heeft broer of zus voorrang bij de inschrijving.
Stuur een mail naar directie@heilighartjette.be en kom op 6 of 12 november inschrijven.
Herfstfestijn 17 november 2018:
Vergeet je niet in te schrijven met de enveloppe die je van ons kreeg. De inschrijvingen
lopen nog tot vrijdag 8 november 2018.
Maandag 05/11:
- uitdelen sleutelhangers actie op tijd naar school ‘De vroege vogels’!
- K3AB, L1B en L3A gaan vandaag naar de bib. Breng je boeken mee in een stevige zak.
- L1A gaat vandaag samen met hun juf naar de kinderboerderij in Jette. Het thema van vandaag: 'Het leven op de boerderij'. Let op: er
is vandaag geen warme maaltijd voor L1A. De leerlingen dragen aangepaste kledij en schoenen!
- L5AB gaat vandaag op uitstap naar het planetarium. We krijgen in het planetarium een les 'Sterrenkunde'. We gaan te voet dus zorg
voor stevige schoenen en gepaste kledij!
Er is vandaag GEEN warme maaltijd voor L5A en L5B. Iedereen brengt boterhammen mee. Wij zullen tussen 15.30 en 16.00 uur op
school arriveren.
- L6AB volgt in Essegem de workshop ‘Pas op! Knalkleuren! waar ze samen met Eef Craenen aan de slag gaan met de techniek
‘marmeren’. Kleuren mengen, roeren, maken, proberen, experimenteren, …

Dinsdag 6/11:
- L1A, L2A en L3B gaan vandaag naar de bib. Breng je boeken mee in een stevige zak.
- L5AB volgt in Essegem de workshop ‘Pas op! Knalkleuren! waar ze samen met Eef Craenen aan de slag gaan met de techniek
‘marmeren’. Kleuren mengen, roeren, maken, proberen, experimenteren, …
Woensdag 7/11:

- L2B gaat vandaag naar de bib. Breng je boeken mee in een stevige zak.
Vrijdag 8/11:
- L4A, L5A en L5B gaan vandaag naar de bib. Breng je boeken mee in een stevige zak.
- L56 neemt vandaag in Bozar deel aan een uniek project,namelijk een klassiek concert waar je niet moet blijven stilzitten. Kom mee
springen, zingen, klappen, schuifelen met de voeten en drummen op de stoelen. Iedereen klaar? Spelen maar!
Nieuws van de sportraad:
Na de herfstvakantie zal de schoolsportraad een tafeltennistoernooi organiseren. Momenteel is er in de school geen budget om tafels aan
te kopen. Misschien zijn er wel ouders die thuis een pingpongtafel hebben staan, die niet meer gebruiken en die willen schenken aan de
school. Wie zich geroepen voelt mag steeds een mailtje sturen naar tim.laureys@heilighartjette.be.
Trefbal voor derde en vierde leerjaar:
Op woensdagnamiddag 14 november 2018 kunnen onze leerlingen van het 3e en 4e leerjaar deelnemen aan het trefbaltornooi in
Schaarbeek. De activiteit start om 13u30 en eindigt om 16u00. Indien u uw kind nog wil inschrijven, kan dit online via
http://www.heilighartjette.be/inschrijvingsformulier-trefbal-schaarbeek/
Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie:
De donkere maanden staan weer voor de deur.
Onze school wil jaarlijks inzetten op de zichtbaarheid van uw kinderen op weg van en naar school. Omdat wij de veiligheid van uw
kinderen belangrijk vinden, starten wij op maandag 5 november 2018 weer met ons vernieuwde verkeersproject, de ‘FLITS-actie’: het
dragen van een fluo-hesje! Deze actie loopt tot aan de krokusvakantie. Bij wekelijkse controlemomenten verdienen onze kinderen een
stempel. Meer info over deze actie ontving u via mail...
Nog een prettig weekend voor iedereen!
Het schoolteam

