
Nieuwsbrief VBS Heilig-Hart 

 
Belangrijke informatie 14/09/2020 - 18/09/2020 

 

Maandag 14/09:  

De leerlingen van de lagere school houden samen met hun juf/meester een kleine startviering. We staan even stil bij de start van het                       

nieuwe schooljaar en benoemen verschillende zaken waarvoor we dankbaar zijn. 

 

 

Dinsdag 15/09: 

-De leerlingen van L4A gaan in de voormiddag in twee kleine groepjes op leerwandeling. Elk groepje gaat op stap met een eigen                      

gids. Tijdens deze ‘Stapstadwandeling’ ontdekken we de multiculturele omgeving waarin we opgroeien. 

 

-De ouders van de ouderraad/oudervereniging vergaderen samen in de turnzaal. Wees welkom vanaf 19.45 u! 

 

Woensdag 16/09: 

-Breng je sportclub naar school: Zit jij in een sportclub? Kom dan vandaag in volledige sportoutfit naar school! Alle sportievelingen                    

worden in de kijker gezet! 

 

-Start week van de mobiliteit: Deze week staat volledig in het teken van mobiliteit!              

Voor elke klas worden er enkele leuke activiteiten voorzien. Zo kunnen de kleutertjes             

genieten van een heus fietsparcours, verkeerslesjes met AYA, verkeerswandeling, ... Onze           

oudere leerlingen spelen onder andere een interactieve quiz, gaan mountainbiken, maken           

een fiets- en boottocht, gaan op bezoek bij een fietsenmaker en nog zoveel meer!  

 

Vrijdag 18/09: Tanden poetsen, haartjes kammen en mooiste kleertjes aan want… De schoolfotograaf komt (onder strikte Corona                 

veiligheidsvoorschriften) langs op school. Meer informatie over het bestellen van de foto’s krijgt u via mail. 

 

OP TIJD NAAR SCHOOL!  

 

De schoolbel rinkelt om 08.35 uur en we verwachten dat iedereen dan op school is. Het is bijzonder storend voor de 

klaswerking dat er kinderen te laat komen en het is helemaal niet leuk voor je kind zelf om zo de klas binnen te vallen en  

het onthaal te missen. De ingang voor de kleuterschool is nog steeds langs de Heilig-Hartlaan. De leerlingen van de 

lagere school gebruiken het poortje langs het park. 
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Sportkledij:  

-Ouders die nieuwe sportkledij van de school willen bestellen kunnen dat doen via onze website:               

https://www.heilighartjette.be/sportkledij-bestellen/ 
 
-Ouders die tweedehands sportkledij wensen te bestellen kunnen een mailtje sturen naar mariczka@hotmail.com 

De prijs voor deze kledij is afhankelijk van de staat en zal variëren van €0 tot €10 voor een trui,  

€0 tot €5 voor een T-shirt, broek of short en €0 tot €3 voor turnpantoffels. 

 

Vanuit het oudercomité werd de Facebook-groep “Heilig-Hart - ouders voor ouders” opgericht! Heb jij een leuk 

weetje over wat te doen in Jette of omgeving? Een vraag over vrije tijd, hobby's voor je kind? Inspireer elkaar! 

Opgelet, dit is geen groep om inhoudelijke vragen over de schoolwerking te stellen. Lid worden? 

https://www.facebook.com/groups/276939360059272/?ref=share 

 

 

 

Oproep: de mama van Maxence (L3A) en Alexia (K3B) steunt dit jaar de actie ‘CAP48’ ten voordele van het onderzoek 
naar polyartritis, een aandoening die gepaard gaat met een ontsteking van de gewrichten. Zij loopt of stapt in 21 dagen 
100 km en wordt daar graag voor gesponsord. Alle info via deze link alsook een interview met Vivacité RTBF. 
 
 

 
   

https://www.heilighartjette.be/sportkledij-bestellen/
mailto:mariczka@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/276939360059272/?ref=share
https://agir.cap48.be/projects/100km-pour-maman-fr
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_bruxelles-matin/accueil/article_savez-vous-que-80-des-handicaps-surviennent-au-cours-de-la-vie?id=10578944&programId=6116
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Nieuwsbrief 14/09/20 – 18/09/20 

Klas Maandag 14/09 Dinsdag 15/09 

 

Woensdag 16/09 

Week van de 

mobiliteit 

 

Breng je sportclub 

naar school 

Donderdag 17/09 

Week van de 

mobiliteit 

Vrijdag 18/09 

Week van de 

mobiliteit 

 

Schoolfotograaf 

K0A   LO 09.25 u - 10.15 u  LO 09.25 u - 10.15 u 

K0B   LO 09.25 u - 10.15 u  LO 09.25 u - 10.15 u 

K1A  LO 08.35 u - 09.25 u   LO 10.30 u - 11.20 u 

K1B  LO 09.25 u - 10.15 u   LO 11.20 u - 12.10 u 

K2A LO 13.30 u - 14.20 u LO 10.30 u - 11.20 u    

K2B LO 14.20 u - 15.10 u LO 11.20 u - 12.10 u    

K3A  LO 13.30 u - 14.20 u LO 10.30 u - 11.20 u   

K3B  LO 14.20 u - 15.10 u LO 11.20 u - 12.10 u   

L1A  LO 13.30 u - 14.20 u   LO 10.30 u - 11.20 u 

L1B  LO 14.20 u - 15.10 u   LO 11.20 u - 12.10 u 

L2A  LO 08.35 u - 09.25 u  LO 10.30 u - 11.20 u  

L2B  LO 09.25 u - 10.15 u  LO 11.20 u - 12.10 u  

L3A  LO 10.30 u - 11.20 u  LO 13.30 u - 14.20 u  

L3B  LO 11.20 u - 12.10 u  LO 14.20 u - 15.10 u  

L4A LO 14.20 u - 15.10 u Wandeling ‘Brussel 

stapstad’ 

  LO 09.25 u - 10.15 u 

L4B LO 13.30 u - 14.20 u    LO 08.35 u - 09.25 u 

L5A LO 09.30 u - 10.30 u  LO 08.35 u - 09.25 u   

L5B LO 09.30 u - 10.30 u  LO 09.25 u - 10.15 u   

L6A LO 10.30 u - 11.30 u    LO 13.30 u - 14.20 u 

L6B LO 10.30 u - 11.30 u    LO 14.20 u - 15.10 u 

Na de 

school 

L3-L6 Muzieklab  

L5-L6 Gitaar  

L1-L2 Spelen met klanken 

L3-L6 Danslab 

L5-L6 Gitaar 

Oudervereniging 

L3-L6 Muzieklab L3-L5 Woord K3 Mini Academie 

L1-L2 Maxi Academie 

 

 


