NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - krokus 2020
HELM OP, FLUO TOP
De fluoactie ‘Helm op, fluo top’ loopt alweer ten einde. Van de herfst- tot de krokusvakantie
vroegen we dat alle leerlingen in fluohesje (en met een fietshelm als ze met de fiets
kwamen) naar school kwamen. Wekelijks deden we steekproeven om na te gaan of de
fluo’s wel degelijk gedragen werden. En we zagen dat het goed was: dit schooljaar werd de
actie beter opgevolgd dan vorige schooljaren. Een dikke pluim dus voor leerlingen én
ouders.
Toch bleken bepaalde klassen het net iets beter te doen dan de anderen. Deze klassen
werden door het Stadsbestuur van Lier beloond met een leuke prijs:
 In de kleuterschool: de Eendjesklas (juf Heidi) – zij kregen een boekenbon;
 In de lagere school: L3 (juf Maddy) – zij mogen met de klas gratis mini-golfen.
De leerlingen van beide klassen namen hun prijs in ontvangst tijdens een huldiging op het
Stadskantoor op donderdag 20 februari 2020. Dikke proficiat!
VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Graag willen we enkele afspraken opnieuw onder de aandacht brengen:
 Gelieve niet te parkeren voor de schoolpoort, dit hindert het veilig in- en uitgaan.
 De gehandicaptenparkeerplaats is enkel bestemd voor wagens met een geldige
parkeerkaart voor anders-validen (en met de rechthebbende persoon aanwezig);
 Bij het afhalen van de leerlingen vragen we uitdrukkelijk om te wachten aan de overkant
van de straat en niet massaal voor het hek. Als de kinderen buitenkomen, zou het
voetpad en de oversteekplaats vrij moeten zijn om veilig door te kunnen. Door te
wachten vlak voor het hek, komen de andere leerlingen heus niet sneller buiten. Het
geeft geen tijdswinst.
AFHALEN VAN LEERLINGEN
 Mogen we vragen dat bij kleuters die naar Kadee gaan, de badge van Kadee aan het
boekentasje hangt? Heeft u geen badge, dan kan u er eentje vragen aan de klasjuf. Ook
leerlingen van de 1ste graad kunnen nog een badge vragen (via de agenda) en aan de
boekentas hangen.
 Indien de opvang van het kind wijzigt in de loop van de dag (wel of niet naar Kadee), dan
is het vereist dat u dit online in orde brengt bij Kadee én dat u de school verwittigt. Op
die manier kunnen wij de leerlingen vooraf verwittigen van de gewijzigde situatie.
 Kinderen worden afgehaald aan de zitbanken.
 Kinderen mogen pas op eigen kracht naar huis indien er een schriftelijke toestemming
van de ouders is (bv in de agenda).
 Leerlingen gaan steeds rechtstreeks naar huis en blijven niet hangen onderweg.
 De nabewaking op school is steeds tot een half uur na schooltijd:
- op maandag/dinsdag/donderdag tot 16.25u
- op woensdag tot 12.15u
- op vrijdag tot 15.35u
Kinderen die pas later kunnen afgehaald worden, moeten naar Kadee gaan. Kinderen die
niet tijdig afgehaald werden, worden naar Kadee gebracht.
VOLGENDE ZWEMBEURTEN 1ste GRAAD
 Dinsdag: 10 en 23 maart 2020

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 iedereen uit om te komen zien (Kom-es-sien) op vrijdag 20 maart vanaf
15.15u. Afhankelijk van de interesse van de kinderen (keuzes die zij maken tijdens de
projectweek) is het mogelijk dat door de betrokken leerlingen een extra
komessienmoment ingericht wordt. Dit gaat wellicht door op 20 maart tussen 14 en 15
uur. Is uw kind erbij dan zal u daarover tijdens de projectweek meer info over ontvangen.
Houd dus zeker boekentas/mailbox in de gaten.
MAIL
Alle mailadressen en mailgroepen werden opnieuw nagekeken en gecorrigeerd, waar
nodig. Per mail ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders (deze vindt u ook op onze
website terug) én brieven omtrent algemene afspraken of grotere schoolactiviteiten/acties. Mocht u van ons geen mail ontvangen, gelieve ons hierover te informeren via
secretariaat@heilig-hart.be zodat wij het nodige kunnen doen.
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!
ENKELE DATA







Projectweek: 16-20 maart 2020
Oudercontacten (5-jarigen): woensdag 25 maart 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 29 april 2020
Boerderijklassen 1ste graad: maandag 4 mei t/m woensdag 6 mei 2020
Lenteontbijt: zondag 10 mei 2020
Muzische klassen 2de graad: woensdag 13 mei t/m vrijdag 15 mei

Andere data (uitstappen,…) kan je vinden op www.heilig-hart.be (klik: Home>> Kalender)
INSTAPMOMENT EN KIJKDAG
 Volgend instapmoment: 2 maart 2020
 Kijkdag voor instappertjes en hun ouders: woensdag 1 april 2020 (telkens om 9.30u)
INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2020-2021
 2 – 31 maart 2020:
 4 – 26 mei 2020:
 Vanaf 29 mei 2020

aanmelden via www.naarschoolinlier.be voor de andere
kleuters geboortejaar 2018 én voor alle andere, nieuwe lln (kls)
inschrijving van aangemelde kinderen (met aanmeldingsbrief!)
vrije inschrijving voor de vrije plaatsen

Info: www.naarschoolinlier.be , in de Peperbus, of bij de directie

