
Nieuwsbrief VBS Heilig-Hart 
 

Belangrijke informatie 19/10/2020 - 23/10/2020 

 

ELKE WOENSDAG EEN GRATIS STUKJE FRUIT OP SCHOOL: 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met steun van de Europese Commissie) biedt, in het kader van het programma "Fruit 

en groenten op school", kinderen gezonde seizoensproducten aan. Voor onze school betekent dit dat elk kind (kleuter en 

lager) gratis een stuk fruit of groente aangeboden krijgt op woensdag en dit vanaf 14 oktober 2020 tot het einde van 

het schooljaar. De eerste 20 weken worden gesubsidieerd, de school bekostigt de overige weken en biedt deze gratis 

aan. Op het menu de komende weken: peer, druif, tomaat, framboos, mirabel, wortel, pruim en appel. Smakelijk! 

 

 

Rapport & oudercontact: 

In de laatste week voor de herfstvakantie schrijven wij het eerste rapport voor de leerlingen van de lagere 

school. Daar wordt steeds een oudercontact aan gekoppeld maar in deze tijden van pandemie zal dit op 

een andere manier moeten doorgaan. Elke klastitularis zal via mail laten weten hoe en wanneer het voor 

zijn/haar klas zal georganiseerd worden. 

 

De MOEV-"SPELINSTUIF" van woensdag 21 oktober 2020 in Asse wordt geannuleerd. De gemeente Asse heeft beslist 

dat de activiteit niet mag doorgaan omwille van het stijgend aantal Corona-gevallen en de bijhorende verstrengde 

maatregelen. 

 

Voorlopig zullen we trouwens niet meer deelnemen aan de sportactiviteiten op woensdagnamiddag. De 

oefensessies voor ‘Dansfollie’ op woensdagnamiddag (op school) blijven wel doorgaan. 

 

Vrijdag 23/10 Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. Zit jij in de Scouts, Chiro, KLJ, JNM of een andere geweldige 

jeugdbeweging? Kom dan vandaag zeker in uniform naar school! 

 

Zondag 25/10 Niet vergeten! We schakelen om naar het winteruur en draaien onze klok een uurtje terug. 

 

 

 



Nieuwsbrief VBS Heilig-Hart 
 

 

Nieuws van de ouderwerking: 

Wat is er nieuw? 

Een pagina van de ouderwerking op de website van de school met alle informatie van de ouders van de ouderwerking. Ga gerust een kijkje                        
nemen: Onze school/ouderwerking 
 
Een Facebookgroep voor en door de ouders van Heilig-Hart om leuke tips voor uitstapjes of kampjes, inschrijvingen die starten, turnkledij                    
door te geven, … Nieuwtjes vanuit de ouderraad worden ook via dit kanaal verspreid. 

             Facebook/Heilig Hart ouders en klik op ‘Lid worden van de groep’ 

  

Omdat we denken dat het voor kinderen positief is als de ouders van een klas elkaar wat kennen, starten wij dit jaar met klasoudertandems                        
in de kleuterklassen en het eerste leerjaar. 
  

Meer informatie vinden jullie op de website ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heilighartjette.be/oudercomite/
https://www.heilighartjette.be/oudercomite/
https://www.heilighartjette.be/oudercomite/
https://www.heilighartjette.be/oudercomite/
https://www.facebook.com/groups/276939360059272
https://www.facebook.com/groups/276939360059272
https://www.facebook.com/groups/276939360059272
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Klas Maandag 19/10 Dinsdag 20/10 Woensdag 21/10 

Gratis fruitje voor 

iedereen! 

Donderdag 22/10 

 

Vrijdag 23/10 

Dag van de jeugdbeweging 

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  Zwemmen 10.15 u - 11.15 u  

L1B  LO 14.20 u - 15.10 u  Zwemmen 10.15 u - 11.15 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   Zwemmen 09.15 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  Zwemmen 09.15 u - 09.45 u   

L5B LO 09.30 u - 10.30 u  Zwemmen 10.45 u - 11.15 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 

K2 Bewegingsexpressie 

K23 Taalatelier 

L12 Hockey 

L34 Voetbal 

L56 Gitaar  

L6 Typtien 

L3-6 Muzieklab 

K3 Multimove 

L12 Voetbal + Spelen/klanken 

L34 Hockey 

L3-6 Danslab 

L56 Gitaar 

 

L12 Knutselen met woorden 

L34 Spelinstuif 

L56 Lego wedo 

L3-L6 Muzieklab 

 

 

L3-L5 Woord K3 Mini Academie 

L12 Maxi Academie 

 

 


