NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - Lente 2019

HELM OP, FLUO TOP
Na de krokusvakantie werd bekendgemaakt welke klassen tijdens de afgelopen ‘Helm
op, fluo top’-actie best meegedaan hadden. Dit deden ze door trouw elke dag het fluohesje te dragen én een helm te dragen als ze met de fiets kwamen. Als winnaars kwamen
uit de bus: K3 (kleuters), L3 (onderbouw) en de BOF-klas (bovenbouw). Dikke proficiat!
Ook een oprecht dankjewel aan alle (groot-)ouders die onze actie steunden.
WATER
Enkele maanden geleden werden op onze school stalen genomen van het leidingwater.
Dit kaderde in een onderzoek van Testaankoop naar de kwaliteit van het leidingwater in
scholen. De analyses bevestigden (opnieuw) dat ons leidingwater prima geschikt is, en
zonder risico als drinkwater te nuttigen is.
OUDERCONTACTEN
In de lagere school werd voor de oudercontacten van januari met een Doodle gewerkt.
Ouders konden op die manier zelf een moment prikken. Helaas werd dit experiment niet
positief onthaald. Volgende oudercontacten zullen opnieuw via briefjes geregeld worden.
Is het mogelijk om steeds een gemaakte afspraak voor een oudercontact na te komen?
Bij de laatste reeks oudercontacten kwamen verschillende ouders niet opdagen. Dit werd
ook niet altijd verwittigd. Dat is niet prettig en getuigt niet van respect voor de
leerkracht. We maken graag tijd voor jullie, maar zien jullie dan ook graag opdagen op
het afgesproken moment. Mocht het toch niet lukken: graag een seintje.
De oudercontacten voor de 1ste en 2de graad LS vallen op dinsdag 23 en woensdag 24 april
(meteen na de paasvakantie). Inschrijven kon via het briefje dat meekwam met de
boekentas of dat doorgestuurd werd per mail.
SCHOOLFEEST !
Op zaterdag 4 mei 2019 gaat ons schoolfeest door. Omdat de spaghetti-avond van de
Chiro ook op 4 mei doorgaat, én omdat er heel wat kinderen bij de Chiro zijn, starten we
reeds in de voormiddag. Ons schoolfeest loopt van 11 uur tot 16 uur. Iedereen welkom!
Het schoolfeest staat in het teken van ons jaarthema ‘Geluksvogels’, met een
kindervogelmarkt, een roofvogelshow, diverse workshops en doorlopende activiteiten.
Natuurlijk zal een hapje en drankje niet ontbreken, aangepast aan het (vroege) uur.
WE ZOEKEN VOOR ONS SCHOOLFEEST…
-

drankbrik van melk, fruitsap,…. of plastieken melkfles (1 per kind). Graag omgespoeld;
(lege) plastieken eitjes die in elk surprise-ei zitten;
houten gordijnringen.

Na de paasvakantie kan je deze deponeren in onze schoolfeestdozen op de speelplaats.
INDIANENKLASSEN
27, 28 en 29 mei gaat de BOF-klas op meerdaagse uitstap. Ze trekken naar Poperinge op
Indianenklassen. Tijdens deze avontuurlijke themaklassen zullen ze een uitdaging niet uit
de weg gaan. Overnachten doen ze ... in echte tipi’s!

COMMUNIES
-

Eerste Communie: zondag 26 mei 2019 om 9.30u
Vormsel: zaterdag 8 juni 2019 om 9.00u
Vormheer: Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

VOLGENDE ZWEMBEURTEN
 Dinsdag: 23 april / 7 mei / 21 mei / 4 juni voor de 1

ste

graad (L1/L2)
De eerste zwembeurt na de paasvakantie (23 april) is dus meteen de eerste
schooldag na de paasvakantie: vergeet het zwemgerief niet!
 Dinsdag 18 juni is de zwembeurt voor L1 én K3 (meer info volgt nog).
TIJDIG OP SCHOOL
Een pluim voor jullie! Het tijdig op school komen is toch wat verbeterd. Toch zijn er nog
enkele volhouders die regelmatig aanbellen. Daarom nogmaals een overzicht van onze
starturen.
Onze lestijden lopen van 9 uur tot 12.10 u en starten terug om 13.10 u.
Dit betekent concreet dat de lessen in de klas beginnen om 9 u en om 13.10 u.
Daarom worden leerlingen 5 minuten vroeger op school verwacht, uiterlijk om 8.55 u en
13.05 u. 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.
Te laat komen betekent het startmoment in de (kleuter)klas missen of een eerste
instructie. Niet fijn voor de laatkomers, maar ook niet voor de klas!
Laatkomers worden geregistreerd in het aanwezigheidsregister.
SCHOOLREIZEN
-

20 juni 2019: kleuters – Alles loopt op rolletjes – Borsbeek
27 juni 2019: L1/2 – Boudewijn Sea Park – Brugge
20 juni 2019: L3/4 – Bokrijk
27 juni 2019: BOF – Pennenzakkenrock – Zilvermeer Mol

PROCLAMATIE
Proclamatie voor onze afstuderende leerlingen op woensdag 26 juni 2019 om 19.30u
INSTAPPERTJES

 Volgende instapmomenten
Dinsdag 23 april en maandag 3 juni 2019
 Kijkdagen voor instappertjes en hun ouders:
Woensdag 3 april en 29 mei (van 9.30u tot 10.40u)
INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2019-2020
 Mei 2019

inschrijving met aanmeldingsbrief
(diegenen die aanmeldden in maart via www.naarschoolinlier.be )
 Vanaf 28 mei 2019 vrije inschrijving voor de vrije plaatsen
Info: www.naarschoolinlier.be of bij de directie

