Nieuwsbrief Pasen 2018

Pasen:
lente in je hart toelaten
luiken opengooien
het laatste stof afschudden
met een schone lei beginnen
de wereld tegemoet treden
iemand bij de hand nemen
vol vertrouwen
openbloeien
doorgroeien
verder bouwen.
Pasen:
tijd dat Leven
openbarst
in alle intensiteit!
Kathleen Boedt

ZALIG PASEN !
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1 februari: teldag!
Op 1 februari 2018 bereikten we de kaap van 200 leerlingen in onze school. Aangezien er
nog instappertjes volgen op de diverse instapmomenten tijdens het 2 de semester, zal dit
aantal nog stijgen tot net onder 210.
Hierdoor kregen we ook enkele instaplestijden die ervoor zorgen dat juf Tamara voltijds bij
ons kan staan. Samen met juf Tine en juf Céline geven zij vorm aan een coteachingsproject bij onze allerkleinsten.
Daarnaast was er ruimte om klasondersteuning te voorzien bij onze 5-jarigen. Op
maandag- en dinsdagvoormiddag is er telkens ondersteuning voor taalverwerving én voor
het extra inzetten op voorbereidende lees-, schrijf- en rekenvaardigheden..
Door deze extra uren konden we schuiven in de zorguren van juf Sonia, waardoor de
kleuters van K2 nu aanspraak maken op bijkomende zorguren van juf Sonia.



Zieke kinderen
De voorbije weken moesten we regelmatig vaststellen dat zieke kinderen toch naar school
gestuurd werden. In vele gevallen kregen de kinderen een koortswerend middel, waardoor
de indruk gewekt werd dat de kinderen koortsvrij waren. Uiteraard is die niet zo, want
eens het middel uitgewerkt was, ging in vele gevallen de koorts snel de hoogte in tot zelfs
boven 39°C.
We willen vragen om zieke kinderen thuis te laten(*): zij horen niet thuis op school. Het
versnelt hun genezingsproces zeker niet en ze steken ook nauwelijks iets op van wat in de
klas geleerd wordt. Bovendien steken ze andere kinderen én de leerkracht aan.
Indien een leerkracht ziek wordt, dan moet hij/zij minstens 10 werkdagen (of 2
aaneengesloten weken) afwezig zijn alvorens we de leerkracht mogen vervangen. (Zie
ook: https://nieuws.vtm.be/binnenland/80-leerlingen-geveld-door-griep-school)
Dit betekent dat we een afwezige leerkracht moeten opvangen door de zorgleerkrachten in
te schakelen (wat dan weer ten koste is van de zorguren van andere klassen) of door de
klas te splitsen en te verdelen over andere klassen.
Indien een zieke leerkracht toch lang genoeg afwezig is en recht geeft op vervanging dan
is het ook niet altijd mogelijk (bv griepperiode) om meteen een vervanging te vinden.
Onze vraag om een ziek kind thuis te houden, is dus zeker niet gebaseerd op de wens om
een zo comfortabel mogelijke klas te hebben. Het is gestoeld op de nadelige gevolgen voor
het kind, voor de medeleerlingen, de leerkracht en vaak ook voor andere klassen.
Een kind kan terug naar school komen indien het 24 u koortsvrij geweest is. Heeft u
hierover twijfels, vraag dan zeker advies aan uw arts.
(*): het gaat hier niet om chronisch zieke kinderen. In overleg met de behandelende arts en met
ondersteuning van Bednet, wordt ervoor gezorgd dat deze leerlingen op een aangepaste wijze de
lessen kunnen blijven volgen.



Aanwezigheid op school
De laatste maanden kwam het voor dat er leerlingen afwezig waren omwille van nietmedische redenen: een uitstap met ouders, gaan zwemmen midden in de week,
boodschappen gaan doen,… of dat kinderen hiervoor vroegtijdig van school gehaald
werden of later gebracht werden. Dit is niet de bedoeling: een kind mag niet zomaar
afwezig zijn als het leerplichtig is (een kind uit de lagere school of vanaf 6 jaar). Tijdens
schooldagen moeten leerplichtige kinderen tijdens de lestijden op school zijn.
Naast ziekte zijn er enkele andere gewettigde redenen waardoor een leerling afwezig kan
zijn. Meer info over deze afwezigheden kan je vinden op:
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/regels-overafwezigheid-op-school
Een uitstap naar de zoo, naar het zwembad of boodschappen doen… staat er evenwel niet
bij.
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Koffiestop
De koffiestop georganiseerd door L6 ten voordele van Broederlijk Delen bracht dit jaar
180 euro op. Mede door de heerlijke versnaperingen die de leerlingen maakten, werd de
koffiestop opnieuw een succes. Dankjewel!



Verkeer
Tijdens het 2de trimester eindigde onze fluoactie. De winnaar bij de kleuters was de 3de
kleuterklas van juf Martine. In de onderbouw van de lagere school was er een ex aequo:
zowel L2 van juf Ilse als L3 van juf Maddy eindigden op een gedeelde 1 ste plaats.
In de bovenbouw eindigde L5 van juf Goedele op de felbegeerde 1 ste plaats.
Dikke proficiat aan alle leerlingen die elke dag opnieuw met fluo (en helm) naar
school kwamen en terug naar huis keerden. Ook dankjewel aan alle ouders die
onze actie steunden, die zelf het voorbeeld gaven en die hun kinderen
aanspoorden om in de donkerste dagen zichtbaar te zijn.
Tijdens het 3de trimester blijft Woensdag = Samdag, wat betekent dat we op
woensdag aandacht blijven besteden aan verkeerseducatie. Daarnaast zal onze
verkeerswerkgroep de traditionele acties organiseren. Voor de leerlingen van L4 staat het
voetgangersexamen op stapel, voor het 5de leerjaar de Grote Verkeerstoets en de
leerlingen van L6 rijden hun fietsexamen. Zowel het voetgangersexamen als het
fietsexamen gaan door in Koningshooikt.



Typlessen
Omdat er te weinig inschrijvingen waren, werd de lessenreeks typen in samenwerking met
Hanver geannuleerd. Ondertussen werden de data voor de volgende reeks reeds
vastgelegd: vrijdag 12 – 19 – 26 oktober en 9 november 2018, telkens een uurtje vlak na
schooltijd. De lessenreeks staat open voor leerlingen vanaf het 4 de leerjaar. De leerlingen
die nu in L3 zitten, kunnen dus meedoen aan de volgende reeks. Meer info volgt in
september. Vanaf dan kan ook ingeschreven worden.



Komessiendag: vrijdag 27 april 2018 vanaf 15.15 u
Tijdens de tweede week na de paasvakantie gaat onze projectweek opnieuw door. De hele
school werkt dan rond eenzelfde thema, maar vanuit een eigen invalshoek. Het thema
wordt geïntegreerd opgenomen doorheen de diverse leerdomeinen. Hierdoor wordt zowel
in Wereldoriëntatie, Taal, Media,… maar ook in Wiskunde, Sport, Muzische Vorming, Frans
(3de graad) rond het centrale thema. Ook tijdens kleuterturnen en LO, als in de
zorgmomentjes wordt bij het thema aangesloten en zal vanuit het projectthema een
aanbod gedaan worden.
Op vrijdag 27 april 2018 verwelkomen wij dan zeer
graag alle mama’s, papa’s, broers, zussen en
andere familieleden en sympathisanten om in onze
volledige school te komen kijken naar de
projectresultaten. Vanaf 15.15u staan de deuren
van alle klassen open om jullie te ontvangen.
Omdat onze Komessiendag doorgaat rond etenstijd
zal onze ouderraad opnieuw paraat staan om alle
hongerige magen te spijzen. Je hoeft dus nog niet
gegeten te hebben, maar je kan rechtstreeks na het werk bij ons binnenlopen. De
ouderraad zorgt voor een hapje en tapje!
Zeker vrijhouden en zeker komen zien:
Komessiendag vrijdag 27 april 2018 vanaf 15.15u
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Stappen voor Stenen…
… verdwijnt dit jaar van de kalender maar maakt plaats voor een nieuw initiatief: ‘Fit je
mee’ (huidige werktitel). De activiteit wordt geprogrammeerd in het najaar. Het event zal
‘gezondheid’ in al zijn facetten centraal stellen, en zal zich richten op de leerlingen, maar
ook op hun ouders en familie. Alvast iets om naar uit te kijken!



Zwembeurten na de paasvakantie
De derde reeks zwembeurten dit schooljaar zijn voor de leerlingen van de 1ste graad. Vlak
voor de paasvakantie gingen ze al een eerste keer zwemmen. De volgende zwembeurten
vallen op dinsdagen 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni.



Muzische klassen
Eind mei is het opnieuw tijd voor de muzische klassen van het 3 de en het 4de leerjaar. Van
28 mei tot 1 juni verbreden zij hun muzische en culturele achtergrond door een week lang
te gast te zijn bij de Stedelijke Academie (SAMWD-SASK) in Lier. Elke dag (incl.
woensdagnamiddag) trekken zij met de bus naar Lier waar ze samen met professionals
kopje onder gaan in de wereld van muziek, beweging, dans, drama,… De laatste avond
(donderdag 31 mei 2018) blijven ze een nachtje slapen in Bed Muzet, zodat ze kunnen
genieten van een heuse culturele avond. Meer info volgt nog.



En de schoolreizen gaan naar …
Dinsdag 26 juni 2018
 KS: Op reis naar ‘Spinrag en Erwtenbloesem’ –
Blotevoetentuin - Booischot
 L1-L2: Bengelpop - De Keiheuvel - Balen
 L3-L4: Beekse Bergen – Nederland
Donderdag 28 juni 2018
 L5-L6: Pennenzakkenrock – Mol



Data die zeker te noteren zijn
o Maandag 16 april: start van het 3de trimester en van de vrije inschrijvingsperiode
o Woensdag 18 april/donderdag 19 april: oudercontacten LS
o Maandag 23 t/m vrijdag 27 april: projectweek
o Vrijdag 27 april: KOMESSIENDAG (vanaf 15.15u iedereen welkom!)
o Maandag 30 april: 2de facultatieve verlofdag (geen school)
o Dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid (geen school)
o Woensdag 2 mei: Pedagogische studiedag (geen school)
o Zondag 6 mei: Eerste Communie (10.00 uur)
o Donderdag 10 mei: O.H. Hemelvaart
o Vrijdag 11 mei: officiële brugdag (geen school)
o Maandag 14 mei: laatste instapmoment 2017-2018
o Zaterdag 19 mei: Plechtige Communie met H. Vormsel (9.00 u !!)
o Maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni: Muzische klassen – 2de graad
o Donderdag 7 juni: ouderraad (20.30u)
o Maandag 25 juni: proclamatie L6 met receptie (20.00u)
o Dinsdag 26 juni: schoolreizen KS – L1/2 – L3/4
o Dinsdag 26 juni: fuif voor de 6de-klassers (Moevement Lier)
o Woensdag 27 juni: picknick K3-L1
o Donderdag 28 juni: Pennenzakkenrock – 3de graad
o Vrijdag 29 juni: laatste halve dag school - start zomervakantie
o Zaterdag 1 september: Openklasdag (10-12 uur)
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Instapmomentjes en kijkdagen 2,5-jarigen
o Na de paasvakantie is er een instapmoment op 16 april en op 14 mei.
o Kijkdag voor instappertjes en hun ouders:

Vrijdag 4 mei van 9.30 tot 10.30 uur



Inschrijven
o Lopend schooljaar 2017-2018
Na afspraak is het steeds mogelijk de school te bezoeken en in te schrijven.
o Inschrijven voor het volgende schooljaar 2018-2019

Tijdens de voorbije inschrijvings- en aanmeldingsperiode werden voor volgend
schooljaar reeds 20 instappertjes ingeschreven, maar er zijn nog enkele
plaatsjes over!

Inschrijven voor alle geboortejaren is opnieuw mogelijk vanaf 16 april. Liefst
na het maken van een afspraak met de directie (03 482 15 91 of via
directie@heilig-hart.be )
Meer informatie omtrent inschrijven kan je krijgen bij de directie of is te vinden op:
www.naarschoolinlier.be
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