
 

Nieuwsbrief VBS Heilig-Hart: 23/11 - 27/11/2020 
 
 

OPROEP: Zorg voor licht! 

Als school zien we dagelijks welke grote impact deze periode op de gezinnen en de               

samenleving heeft. Ook wij willen mee een licht zijn in de duisternis. Daarom doen we een                

warme oproep aan iedereen die thuis lichtslingers op overschot heeft, om deze mee te              

geven met uw zoon/dochter (gelieve het snoer wel te voorzien van naam + klas). Zo               

kunnen we onze school verlichten en komt iedereen met een warm gevoel binnen. We              

tonen onze bereidheid om te helpen en steunen waar nodig. Hopelijk staan we, samen met               

jullie hulp, snel in vuur en vlam. 

 

Oudercontact kleuterschool: 

Elke ouder werd door de eigen klasleerkracht geïnformeerd in verband met een digitaal oudercontact. Al ingeschreven? 

We bespreken graag het welbevinden en de betrokkenheid van jullie kleuter deze eerste maanden. Feedback vanuit thuis                 

nemen we graag mee naar onze verdere werking met jullie kleuters. 

 

Donderdag 26/11: 

De leerlingen van L4A en L4B krijgen een medisch onderzoek op school.  

De leerlingen van L1B gaan met de bus naar het centrum en krijgen daar een medisch onderzoek. 

 

Vrijdag 27/11: 

De leerlingen van L5A en L5B werken een heel schooljaar rond het klimaat.             

Voor hun tweede ‘Goodplanet Challenge: zero afval’ proberen ze de hele           

school aan te zetten om zo afvalarm mogelijk te leven. Wat kunnen jullie             

vandaag (en ook op alle andere dagen doen)? Zorg voor een drinkbus in             

plaats van een plastic wegwerpflesje water, neem een brooddoos mee in           

plaats van zilverpapier of andere verpakking. En een stukje fruit kan in een doosje in plaats van in een plastic zakje!                     

Bovendien eten en drinken we alles op en gooien we zo weinig mogelijk weg! Want ook voedselverspilling zien we liever niet! 

 



 

 

 

Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee we in de donkere periode ouders en 

leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Want zich actief 

verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop en draagt bij tot een veilige 

schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter ook leuk om te strappen. Op die manier zitten ze fris 

en monter in de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal. Flits 

tracht zo de verdubbeling van het autogebruik in de winter terug te dringen.  

De Flitscampagne startte na de herfstvakantie en eindigt op vrijdag 12 februari 2021 vlak voor de krokusvakantie. 

De werkgroep houdt regelmatig een prikactie. Zo promoten we het dragen van een fluo hesje en strappend naar school 

komen ( zonder auto ). We proberen samen met de kinderen zoveel mogelijk stickers te verzamelen! 

 

Pizzaslag ouderwerking: 

 

Dromen jullie ook van een gezellige, ontspannende avond met een zuiders tintje? Aangezien het              

herfstfestijn dit jaar niet kan doorgaan, organiseert de ouderwerking op 4 en 5 december een               

takeaway pizzaslag (Corona safe). Je maakt je avond helemaal compleet met een aangepaste fles              

wijn/bruiswater en een heerlijk dessert. Met de opbrengsten betalen we mee aan de sneeuw- en               

zeeklassen en de inrichting van de school.  

Bestel vóór 22 november jouw favoriete pizza's via de website van de school. Afhalen van               

jouw pakket met verse pizza’s (die je thuis zelf kan afbakken) kan op vrijdag 4 december na                 

school of op zaterdag 5 december in de voormiddag. Alle informatie vind je op de               

heilighartwebsite. 

 

 

 

 

 

 

http://www.heilighartjette.be/winkel


 

 

 

Klas Maandag 23/11 Dinsdag 24/11 Woensdag 25/11 

Gratis fruitje voor 

iedereen! 

Donderdag 26/11 

 

Vrijdag 27/11 

 

K0A   LO 08.35 u - 09.25 u  LO 08.35 u - 09.25 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 09.25 u - 10.15 u 

L1B  LO 14.20 u - 15.10 u  medisch onderzoek LO 10.30 u - 11.20 u 

L2A  LO 08.35 u - 09.25 u  Zwemmen 10.15 u - 11.15 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  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 

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 

L56 Lego wedo 

L3-L6 Muzieklab 

 

 

L3-L5 Woord K3 Mini Academie 

L12 Maxi Academie 

 



 

 

 


