NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - winter 2019
HELM OP, FLUO TOP
Het dragen van de fluovestjes in deze donkere maanden wordt heel goed opgevolgd,
zelfs beter dan vorig jaar! Toch merken we stilaan dat er hier en daar een leerling is die
het fluohesje niet meer draagt. Niet zo veilig voor de leerling, niet zo fijn 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: Eendjes / Giraffen / Vogeltjes – Dolfijntjes / Schaapjes
 Lagere school: L4 / L1 – L3 / BOF / L2
Na de kerstvakantie gaan we door met onze actie tot aan de krokusvakantie. Tijd
genoeg om deze rangschikking nog helemaal om te gooien. Blijven volhouden dus!
Ook (groot-)ouders blijven we aanmoedigen om het goede voorbeeld te blijven geven.
Trouwe hesjesdragers krijgen af en toe een kleine verrassing!
SMOOTHIE-MUTSJES
Enkele leerlingen van L4-BOF hebben opnieuw deelgenomen aan de Goedgemutste
Breicampagne van Innocent. Ze breiden mutsjes die de smoothies van Innocent zullen
opvrolijken. Per gemutste smoothie die verkocht wordt, doneert Innocent een bedrag
aan ‘Samen tegen Armoede’ (Welzijnszorg). Omdat onze mutsjes binnen moeten zijn
tegen 6 oktober 2020 zal de breicampagne voortgezet worden in de komende maanden.
NIEUWJAARSZINGEN
Nieuwjaarszangers zijn opnieuw welkom in onze refter op maandag 31 december (9.3012u). Wij trakteren hen op een warm plekje, verse soep, warme en koude dranken.
VOLGENDE ZWEMBEURTEN
de

 Dinsdag: 14 en 28 januari 2020 - 2 graad
ste
 Dinsdag: 11 februari, 10 en 23 maart 2020 - 1 graad (info volgt nog)

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020: CARNAVAL met PANNENKOEKEN
Ken je ons jaarthema nog? Dit schooljaar is het ‘Talent in beweging’. Het carnavalsthema
sluit hier naadloos bij aan: ‘Talent in de spotlight’
Je kan je verkleden in een beroep waarvoor je talent hebt (dokter, brandweerman,
cowboy, prinses,…) maar ook een hobby of interesse kan mogelijkheden bieden om je te
verkleden (ballerina, fotograaf, wiskundig genie, vogelspotter, voetballer,…). Je ziet: met
wat verbeelding en wat creativiteit kom je al een heel eind! Meer info volgt zeker nog.
(Groot-)ouders die graag willen helpen met het bakken van pannenkoeken, mogen
steeds een seintje geven aan de ouderraad: Ouderraad.heilig-hart@outlook.be
PROJECTWEEK MET KOMESSIENDAG
Van 16 maart tot en met 20 maart 2020 loopt onze tweejaarlijkse, schoolbrede
projectweek. De hele school zal een week lang rond hetzelfde thema werken. Uiteraard
zal elk klasje hieraan zijn eigen invulling geven, maar het thema loopt als rode draad
doorheen de week.
Om (groot-)ouders, broers, zussen, nonkels, tantes te laten proeven van wat we doen,
nodigen we iederen uit om te komen zien (Kom-es-sien). Meer info over de projectweek,
over de Komessiendag of over andere Komessienmomenten belandt zeker nog in
brievenbus/mailbox/boekentas van zoon of dochter/ ….

ZIEKE KINDEREN HOREN NIET THUIS OP SCHOOL
Stuur kinderen die ziek zijn niet naar school, ook niet met een koortswerend middel.
Dergelijk middel (Perdolan, Nurofen,…) onderdrukt enkel de koorts maar geneest het
kind niet. Eens het middel uitgewerkt is, maakt het kind opnieuw koorts.
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! Houd zieke kinderen daarom aub thuis!

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.
Telaatkomers worden steeds geregistreerd in het aanwezigheidsregister.
ENKELE DATA













Oudercontacten lagere school: woensdag 8 januari en/of donderdag 9 januari ‘20
Infoavond ouders instappertjes 2de semester: donderdag 16 januari 2020 om 19u
Infoavond ouders 5-jarigen: donderdag 16 januari 2020 om 20 u
Typlessen Hanver (vrijblijvend/vanaf L4): vrijdag 10-17-24-31 januari 2020 (15.15u)
2de Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari 2020
Oudercontacten (2,5  4-jarigen): woensdag 12 februari 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 19 februari 2020
Carnaval: vrijdag 21 februari 2020
Krokusvakantie: 24 – 28 februari 2020
Extra dagje in 2020: 29 februari 2020 (Ja, ja … 2020 is een schrikkeljaar!)
Projectweek: 16-20 maart 2020
Oudercontacten (5-jarigen): woensdag 25 maart 2020

Andere data (uitstappen,…) kan je vinden op www.heilig-hart.be (klik: Home>> Kalender)
INSTAPMOMENTEN EN KIJKDAGEN

 Volgend instapmoment:
Maandag 6 januari, 3 februari en 2 maart 2020
 Kijkdagen voor instappertjes en hun ouders:
Woensdag 29 januari (*), 12 februari(*) en 1 april 2020 (telkens om 9.30u)
(*): Tijdens deze kijkdagen zal er een apart onthaal zijn voor ouders en kindjes van
geboortejaar 2018, met info over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.
INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2020-2021
 6 – 31 januari 2020: inschrijven met voorrang voor kleuters van geboortejaar
2018 die een broer of zusje hebben op onze school
 2 – 31 maart 2020: aanmelden via www.naarschoolinlier.be voor de andere
kleuters geboortejaar 2018 én voor alle andere, nieuwe lln (kls)
 4 – 26 mei 2020:
inschrijving van aangemelde kinderen (met aanmeldingsbrief!)
 Vanaf 29 mei 2020 vrije inschrijving voor de vrije plaatsen
Info: www.naarschoolinlier.be , in de Peperbus, of bij de directie
Ter herinnering: GSM’s …. en BOEKEN !

-

Januari: GSM-inzamelactie (Proximus beloont ons met computermateriaal)
Voorjaar 2020: 2de boekenruilbeurs (kinder- en jeugdboeken)

