NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - winter 2018

HELM OP, FLUO TOP
Het dragen van de fluovestjes in deze donkere maanden wordt heel goed opgevolgd.
Toch merken we dat er verschillende klassen niet alle kinderen meer hun fluohesje
dragen. Jammer voor de klas, want dan maken ze minder kans op de klasprijs.
De tussenstand in de fluo-ranking is als volgt (van eerste naar laatste plaats):
 Kleuterschool: OK/K3 – K1/K2
 Onderbouw: L3 – L1 – L2
 Bovenbouw: L5/6 – L4
Na de kerstvakantie gaan we door met onze actie tot aan de krokusvakantie. 8 weken
kunnen de rangschikking nog behoorlijk door elkaar schudden. Blijven volhouden dus!
Ook (groot-)ouders blijven we aanmoedigen om het goede voorbeeld te blijven geven.
Trouwe hesjesdragers mogen een kleine verrassing verwachten!
SMOOTHIE-MUTSJES
Enkele leerlingen van L4-5-6 hebben opnieuw mutsjes gebreid t.v.v. Welzijnszorg (hulp
aan mensen in armoede). Dit jaar braken onze breiers alle records: ze klokten af op 438
mutsjes (199 meer dan vorig jaar!). Na nieuwjaar zullen de mutsjes opnieuw de
smoothies van Innocent opvrolijken. Per verkochte smoothie met mutsje steunt Innocent
het goede doel.
MUSIC FOR LIFE – onze warmste acties t.v.v. Ons Steentje vzw
We ondernamen dit jaar een 4-tal acties t.v.v. Ons Steentje vzw:
 Halloweensoep (BOF-klas = L5/6)
 Ketnet koekenbak (2de graad)
 Jutse warmathon (leerkrachtenteam)
 BOF Ice (BOF-klas= L5/6)
Al deze acties brachten 922,39 euro op. Dankjewel voor jullie steun aan onze MFL-acties!
NIEUWJAARSZINGEN


Nieuwjaarszangers zijn welkom in onze refter op maandag 31 december (9.30-12u)

NA DE KERSTVAKANTIE …



is er een klasje bij: de Vogelklas van juf Céline (3-jarigen)
komt juf Heidi terug in de Eendjesklas (4-jarigen)

OUDERCONTACTEN: DOODLE
Op woensdag 9 januari en/of donderdag 10 januari 2018 zijn er oudercontacten in de
lagere school. Per mail ontvangt u een link waarmee u zelf een moment kan prikken voor
dit oudercontact. Lukt het niet dan mag u enkele voorkeursmomenten doorsturen naar
secretariaat@heilig-hart.be en maken wij de afspraak voor u.

VOLGENDE ZWEMBEURTEN
de

 Dinsdag: 15 en 29 januari, 12 februari 2019: 2 graad
ste
 Dinsdag 26 februari 2019: 1 graad (info volgt nog)

VRIJDAG 1 MAART 2019: CARNAVAL met PANNENKOEKEN
Het thema wordt bekendgemaakt eind januari, zodat je tijdig op zoek kan gaan naar
passend verkleedgerief. Met wat creativiteit kom je meestal al een heel eind.
(Groot-)ouders die graag willen helpen met het bakken van pannenkoeken, mogen
steeds een seintje geven aan de ouderraad: ouderraad.heilig-hart@outlook.be
TIJDIG OP SCHOOL
Onze lestijden lopen van 9 uur tot 12.10 uur en starten terug om 13.10 uur.
Dit betekent concreet dat de lessen in de klas beginnen om 9 uur en om 13.10 uur.
Daarom worden leerlingen 5 minuten vroeger op school verwacht, dus uiterlijk om
8.55uur en 13.05uur. Op dat moment gaat ook de 1ste schoolbel, sluit het schoolhek én
verlaten de laatste ouders de school. Vanaf dan maken we het rustig op de speelplaats
om naar de klas te gaan. Na de 2de schoolbel moet het helemaal stil zijn.
Zorg ervoor om ten laatste om 8.55u op school te zijn. Te laat komen betekent het
startmoment in de (kleuter)klas of eerste instructie missen. Niet fijn voor de
telaatkomers, maar ook niet voor de klas!
Telaatkomers worden geregistreerd in het aanwezigheidsregister.
ZIEKE KINDEREN HOREN NIET THUIS OP SCHOOL
Stuur kinderen die ziek zijn niet naar school ook niet met een koortswerend middel. Dit
onderdrukt de koorts maar het kind is daardoor niet genezen.
Kinderen die ziek naar school komen, maken ook andere kinderen én de leerkracht ziek.
Door het lerarentekort vinden we niet altijd een vervangleerkracht. We zijn dan verplicht
om de zorgleerkracht in de klas te zetten of om leerlingen over andere klassen te
verdelen, wat verre van ideaal is!
INSTAPPERTJES

 Volgend instapmoment
Maandag 7 januari, vrijdag 1 februari, maandag 11 maart 2019
 Kijkdagen voor instappertjes en hun ouders:
Woensdag 30 januari, 27 februari en 3 april (telkens om 9.30u)
Tijdens deze kijkdagen zal er een apart onthaal voorzien worden voor ouders en
kindjes van geboortejaar 2017, met info over de aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure in het onderwijsgebied Lier.
INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2019-2020


7 – 31 januari 2019:



1 – 29 maart 2019:




Mei 2019
Vanaf 28 mei 2019

inschrijven met voorrang voor kleuters van geboortejaar
2017 die een broer of zusje hebben op onze school
aanmelden via www.naarschoolinlier.be voor de andere
kleuters geboortejaar 2017 én voor alle andere nieuwe
leerlingen/kleuters
inschrijving met aanmeldingsbrief
vrije inschrijving voor de vrije plaatsen

Info: www.naarschoolinlier.be of bij de directie

