NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - Herfst 2019
HELM OP, FLUO TOP
Na de herfstvakantie (woensdag 6 november 2019) start onze traditionele fluo-actie
‘Helm op, fluo top’. Onze actie loopt van de herfstvakantie tot aan de
krokusvakantie.
Graag doen we een beroep op de steun van ouders/grootouders:
 Motiveer je kind om elke dag zijn/haar fluohesje(*) te dragen om naar school te
gaan of om naar huis te keren.
 Moedig fietsers aan om een fietshelm te dragen.
 Draag zelf een fluovestje om je kind(eren) naar school te brengen of af te halen.
(*) fluo-boekentashoes mag ook, maar wordt gezien als aanvulling op het fluo-hesje

Leerlingen die in orde zijn, verdienen een sticker op hun stickerkaart waarmee ze
leuke prijzen kunnen winnen (oa toegang tot de Zoo).
Klassen waar leerlingen massaal in orde zijn, komen in aanmerking voor de
wisselbeker.
(Groot)ouders die het goede voorbeeld geven, worden doorheen de actie beloond!
TIP: komt je kind met de fiets, controleer dan regelmatig of de fiets in orde is,
zeker een goede verlichting en reflectoren zijn in de winter een must!

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.
We waren dit jaar goed gestart, maar met de donkere dagen die zich stilaan laten
merken, stijgt ook het aantal kinderen die ’s ochtends te laat aankomen. De leerlingen
missen hierdoor het startmoment in de kleuterklas of de inleiding tot het eerste lesuur in
de lagere school. Niet fijn voor hen, maar ook niet voor de klas!

INSTAPPERTJES – INFO VOOR INSCHRIJVERTJES





Volgend instapmoment: maandag 4 november 2019
Volgende kijkdag voor instappertjes: woensdag 18 december 2019 (9.30u)
Andere kijkdagen (telkens wo 9.30u): 29 januari / 12 februari /1 april en 20 mei.
Tijdens de kijkdag in januari en februari zal er telkens een apart onthaal voorzien
worden voor ouders en kindjes van geboortejaar 2018 waar info gegeven wordt
over de wijze van aanmelden en inschrijven.
 Inschrijvingsperiode broers/zussen: januari 2020. Alle andere kinderen:
aanmeldingsperiode maart 2020 – inschrijvingsperiode mei 2020. We volgen
hiermee de afspraken binnen het onderwijsgebied Lier.

LEERLINGENRAAD
Volgende leerlingen werden verkozen en zetelen dit schooljaar in de leerlingenraad:
L3 : Renée en Lieze
L4 : Louise en Ella
L56 : Sibe en Lisa
De leerlingen van L4/L56 vertegenwoordigen ook L1/L2.

VOLGENDE ZWEMBEURTEN: 2de graad
 Dinsdagen 5 en 19 november 2019 / 3 en 17 december 2019

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 18 november 2019 komt de schoolfotograaf opnieuw langs voor individuele
foto’s, familiefoto’s met broer(s)/zus(sen) en voor de jaarlijkse klasfoto’s.
GROOTOUDERFEEST KLEUTERSCHOOL
Donderdag 21 november 2019 verwelkomen we graag de grootouders van onze kleuters.
Dit jaar niet in de parochiezaal, maar wel om 9 uur op school. Dan gaat onze
schoolvoormiddag van start waarop de kleuters samen het hun grootouders de
maandelijkse muzement-activiteit doorlopen. Het thema is ‘Sprookjesland’. Om
praktische redenen willen we grootouders vragen vooraf in te schrijven met het
inschrijvingsstrookje van de uitnodigingsflyer. Verkleed komen als sprookjesfiguur mag
zeker en vast!
BEZOEK VAN DE SINT
Vrijdag 6 december 2019 verwachten we hoog bezoek! Sint en Piet zullen onze school
opnieuw een bezoekje brengen.
KERSTHAPPENING
Houd zeker vrijdagavond 13 december 2019 vrij. Dan gaat de kersthappening door. We
starten om 17 uur. Het wordt een sfeervol kerstgebeuren op de speelplaats waar de
nodige lekkere en verwarmende hapjes en drankjes niet zullen ontbreken. De kinderen
zullen verrassen met een lied rond de boom. Uiteraard zal het bezoek van de kerstman
niet ontbreken.
MERCI
Stilaan bezig met de eindejaarscadeaus?
Nog een beetje geduld dan! Want dankzij onze Ouderraad Creatief Initiatief kan jij dit
jaar op een originele en betaalbare manier laten weten:

bent!

MERCI dat jij er

Na de herfstvakantie volgt verdere informatie.

GSM’s …. en BOEKEN !

Wereldwijd worden er naar schatting 1 à 2 % van alle GSM’s gerecycleerd. Omdat dit
volgens ons beter kan, zullen we in januari deelnemen aan een GSM-inzamelactie.
Proximus beloont ons bovendien met computermateriaal dat bij ons aan een 2 de
leven kan beginnen. Twee goede redenen om vanaf nu oude GSM’s bij te houden
zodat je ze in januari kan schenken aan onze inzamelactie! Data volgen nog.
Ook voor boeken geldt hetzelfde: boeken beginnen ook graag aan een 2 de leven. Dat
kan dankzij onze 2de boekenruilbeurs die doorgaat in het voorjaar. Leg daarom
kinder- en jeugdboeken die niet meer gelezen worden zeker opzij!
GEZOCHT… LEESOUDERS/-GROOTOUDERS/-TANTES/…
We zijn op zoek naar leesouders, -grootouders,-tantes, … om samen met de leerlingen
van het 2de en 3de leerjaar te lezen:
- Voor het 2de leerjaar: elke vrijdag om 11.45u
- Voor het 3de leerjaar: elke vrijdag om 10.15u
Brief met praktische info volgt na de herfstvakantie. Aanmelden kan reeds bij
zorg.coordinator@heilig-hart.be

