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Op 13 mei ll. organiseerde onze school de 2e Heilig-Hart jogging. Maar liefst 498 lopers zetten die
vrijdagavond hun sportiefste beentjes en benen voor. Na heel wat telwerk zijn we zeer fier jullie te mogen
melden dat de jogging €2.900 heeft opgebracht. Deze opbrengst wordt binnenkort integraal bezorgd aan
het kankeronderzoek aan de KU Leuven o.l.v. Johan Swinnen. Dank aan alle lopers, supporters en
medewerkers om jullie steentje bij te dragen!

WARME MAALTIJDEN: opgelet: op maandag 27, dinsdag 28 en donderdag 30 juni 2022 zijn er GEEN warme
maaltijden meer op school.

Maandag 27 juni: 18.00 uur: afscheid K3: we zwaaien onze kleuters van de derde kleuterklas uit met een heuse
diploma-uitreiking en een kleine receptie.

Ook op maandag fietst ons 5de leerjaar naar Tour & Taxis in Brussel voor enkele teambuildingactiviteiten. VERGEET JE FIETS NIET!

Dinsdag 28 juni:
-De leerlingen van het zesde leerjaar staan vandaag voor Het Grote Fietsexamen.Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk
van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Hiermee testen we of onze leerlingen klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer
te fietsen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud.

- K3 trekt naar het verkeerspark.

-HH got talent: dinsdag staat onze eigen 'HH-GOT TALENT' gepland. Verschillende talenten uit onze lagere school doen mee
aan deze spetterend show. Heel de school zal kunnen meegenieten van zangeressen, dansers, acrobaten, .....

- L1 gaat op stap naar het dinomuseum in Brussel. Verdere info via de klastitularis.
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Woensdag 29 juni: er worden heel de namiddag oudercontacten georganiseerd op school, je kon hiervoor inschrijven via de klastitularis.

Donderdag 30 juni: laatste schooldag: de lessen eindigen om 12.15 uur, er is geen opvang.

Op donderdag 16 juni stond de laatste FILOWA van dit schooljaar op het programma. Filowa is ons
middagsportproject dat staat voor fietsen, lopen en wandelen. Maar liefst 115 kinderen van de lagere school
kregen deze week hun gouden, zilveren of bronzen Filowa-diploma. In totaal werd er dit schooljaar tijdens de
middag 3338,12 km gelopen, 3890,99 km gefietst en 2228,39 km gewandeld. Een dikke proficiat aan alle
deelnemers en een dikke dikke merci aan alle ouders en leerkrachten die de kinderen afgelopen schooljaar
begeleidden tijdens de tochten.

Inschrijvingen naschoolse activiteiten volgend schooljaar: Ook volgend schooljaar biedt de
Heilig-Hartschool opnieuw een enorme waaier aan naschoolse activiteiten aan.
Jullie hebben onze flyer ontvangen met daarin alle informatie. Je vindt deze ook in bijlage.
Inschrijven kan t.e.m. 10 september via dit formulier: https://forms.gle/ddrsYeCpi93fg1QQ9
Wie zijn kind wil inschrijven voor de naschoolse sport, leest best even eerst de specifieke info na:
https://www.heilighartjette.be/sport/#sportnaschool

https://forms.gle/DNdMvHiotQs7JTUPA
https://forms.gle/ddrsYeCpi93fg1QQ9
https://www.heilighartjette.be/sport/#sportnaschool
https://www.heilighartjette.be/sport/#sportnaschool
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Klas Maandag 27/06 Dinsdag 28/06 Woensdag 29/06 Donderdag 30/06

K0A LO 09.30 u - 10.20 u
K0B LO 08.40 u - 09.30 u
K1 LO 13.35 u - 14.25 u
K1 LO 14.25 u - 15.15 u
K2 LO 10.35 u - 11.25 u
K2 LO 11.25 u - 12.15 u
K3 LO 10.35 u - 11.25 u
K3 LO 11.25 u - 12u15
L1A
L1B
L2A

L2B
L3A
L3B
L4A LO 13.35 u - 14.25 u
L4B LO 14.25 u - 15.15 u
L5A LO 08.40 u - 09.30 u
L5B LO 09.30 u - 10.20 u
L6A 10.35u - 12.15 u

Oefenen Fietsexamen VM:
Het Grote FietsexamenL6B 08.40 u -10.20 u

Oefenen Fietsexamen
Na de
school

K1 Bewegingsexpressie
L1-L2 Vang- en werpspelen
L3-L4 Atletiek
L5-L6  Gitaar
L4-6 Muzieklab: rij
L1-L2 Danskriebels: rij

K3 Multimove
L1-L2 Spelen met klanken
L1-L2 Maxi academie om
16.30 uur ( uitgestelde les van
17/06)


