
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur en vrienden van onze school,  

beste collega’s, beste kinderen, 

 

 Welkom op school. 

 

 Fijn dat je er bij bent. 

 Klaar voor onze wereldreis? 

 

 

 Samen op weg 

 met de klasgenoten, 

 meer moet dat niet zijn. 

 

 

 Elkaar dragen 

 als er verdriet is. 

 

 

 Elkaar helpen 

 waar het kan. 

 

 

 Samen plezier maken. 

 

 

 Het wordt een bijzonder 

 tof schooljaar. 

 

Een oprechte groet,  

Bernadette Van Der Burgt 

Directeur  

Nieuwsbrief nr. 1  ◊  september 2019 
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Wil je graag positief meedenken en 
bouwen aan de school? 

Dan is de ouderraad iets voor jou! 
Kom langs naar de volgende 
ouderraadvergadering op 12 
september ’19 om 20u. in de refter 
van de school. 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder,  

Nog enkele dagen en het is weer zover … de eerste schooldag. Voor de leden van de ouderraad ook het signaal om 

terug in gang te schieten en onze werking te hervatten. 

Misschien wil ook jij wel deel uitmaken van onze ouderraad. Aarzel niet en spreek één van onze leden aan op het 

oudercafé of kom vrijblijvend naar onze eerste vergadering van het schooljaar. 

De ouderraad bestaat uit een 20-tal leden (ouders) die zich engageren om tijdens het schooljaar enkele activiteiten van 

de school te ondersteunen en zelf ook enkele activiteiten te organiseren. 

Doel van onze werking is de school financieel mee ondersteunen waar uiteindelijk onze kinderen beter van worden. 

Namens de ouderraad wens ik jullie allen een fijne eerste schooldag en mooi schooljaar toe. 

Bezoek onze facebookpagina en like ons! 

Misschien heb je ons al gevonden  

op facebook. Hier houden we jullie op  

de hoogte van onze laatste nieuwtjes en  

activiteiten. 

https://www.facebook.com/ouderraadheikant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercafé  
 op 3 september voor ouders van 

kleuters 
 op 5 september voor ouders van 

lagere schoolkinderen 
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GOED OM WETEN… 
 

Speeltuigen 

Onze school staat niet stil in 

de vakantie. Gloednieuwe 

speeltuigen staan ongeduldig 

te wachten op spelende 

kindjes in september! 
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PROJECT KUNSTKUUR  

In februari 2019 dienden wij een voorstel van project in bij 

‘Kunstkuur’ (https://www.cultuurkuur.be/). Het project kreeg de 

naam ‘Dol op de wereldbol’.  

Begin mei kregen we het bericht dat de beoordelingscommissie van Kunstkuur, samengesteld 

uit experten van het culturele en het onderwijsveld, ons project goedkeurden. 

Dankzij dit project, waarvoor we samenwerken met de Gemeentelijke Academie voor Beeldende 

Kunst uit Hamme, zal er een leerkracht van de Academie gedurende 3 schooljaren 7 uur per 

week lesgeven in onze school en de muzische vorming in de klassen ondersteunen. Het project 

gaat van start op 1 september 2019. 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkuur.be/
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SCHOOLTOESLAG 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of 

secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse 

schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind 

gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de bestaande schooltoelage. Vanaf schooljaar 2019-2020 ontvangt u 

de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket. 
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Wil je graag de avonturen van onze klassen mee beleven, surf dan zeker naar de 

klasblogs. 

 Ballonnenklas en bijenklas: http://bijenballonnenklas.blogspot.be/ 

 Ridderklas en circusklas: http://riddercircusklas.blogspot.be/ 

 Natuurklas: http://natuurklas.blogspot.be/ 

 1ste leerjaar a en b: http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be 

 2de leerjaar a en b: http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/ 

 3de leerjaar a en b: http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/ 

 4de leerjaar a en b: http://heikant4de.blogspot.be/ 

 5de leerjaar a en b: http://heikant5.blogspot.be/ 

 6de leerjaar a en b: http://6azele-heikant.blogspot.be/ 

 

 

 

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam… 

‘Sport beweegt je school 2.0.' is een actieplan dat opgemaakt werd door MOEV (vroeger: 

Stichting Vlaamse Schoolsport) en het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

Het biedt scholen de kans om op school werk te maken van méér beweging én een gezonde 

mix van zitten, staan, bewegen en sporten! Omdat onze school hier op een voorbeeldige 

manier aan meegewerkt heeft, werd ze uitgeroepen tot een van de laureaten, waardoor we dit 

label verdiend hebben. 

Bedankt aan alle juffen en kinderen voor hun medewerking en engagement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig wordt bijgehouden. 

http://bijenballonnenklas.blogspot.be/
http://riddercircusklas.blogspot.be/
http://natuurklas.blogspot.be/
http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be/
http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/
http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/
http://heikant4de.blogspot.be/
http://heikant5.blogspot.be/
http://6azele-heikant.blogspot.be/
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Een terugblik op onze moestuin ... 

 
Elk jaar wordt onze moestuin terug vol leven gebracht 
door de samenwerking van de verschillende klassen. 
Eerst ging het 6de leerjaar van start om samen met onze 
opa's de tuin om te spitten en zaai - en plantklaar te 
maken. 
Als dit allemaal in orde was kwamen wij, het 5de 
leerjaar, aan de buurt.  We mochten verschillende 
groenten en fruit zaaien en planten.   
Om ervoor te zorgen dat onze sla, spinazie, wortels, 
aardbeien, prei, frambozen, ajuin, ...  konden uitgroeien 
tot smakelijke groenten en fruit werd het 4de leerjaar 
ingezet.  Zij wiedden met zorg het onkruid, zorgden voor 
voldoende water, ...  dit natuurlijk allemaal onder het 
deskundige oog van onze tuin - opa's. 

Andere kinderen zorgden dan voor de oogst.  Sla en spinazie werden aan de schoolpoort voor een 
hele lage prijs verkocht.  De aardbeien en frambozen werden verdeeld onder de verschillende 
klassen en tijdens de speeltijden lekker opgegeten.  Met andere groenten werd er dan weer 
heerlijk gekookt. 
Het is altijd fijn als we een middag in onze moestuin mogen vertoeven.  Heel leuk dat we dit elk 
jaar opnieuw vol leven zien komen. 
 
Onze moestuin ...  We kunnen niet zonder. 
Ward en Siebe 

 

 

FAMILIENIEUWS 

 

Overlijden 

 Willy Van Londersele, schoonvader van juf Cynthia, opa van Warre en Yentel Van 

Londersele, overleden op 19 augustus 2019. 

 André Raemdonck, pepe Dré van Elise De Blende, overleden op 1 juli 2019 

 

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij dit overlijden. 
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BELANGRIJKE DATA  

VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

Maandag 2 september 2019  Start schooljaar  

Dinsdag 3 september 2019  19u.: Infoavond kleuterafdeling  

Donderdag 5 september 2019  19u.: Infoavond lagere afdeling  

Maandag 7 oktober 2019  Lokale verlofdag – geen school 

Dinsdag 8 oktober 2019  Pedagogische studiedag – geen school 

Van maandag 28 oktober 2019 tot 

vrijdag 1 november 2019 
 Herfstvakantie 

Maandag 11 november 2019  Wapenstilstand – geen school 

Van maandag 23 december 2019 

tot vrijdag 3 januari 2020 
 Kerstvakantie 

 Maandag 3 februari 2020  Lokale verlofdag – geen school  

Dinsdag 4 februari 2020  Pedagogische studiedag – geen school 

Van maandag 24 februari 2020 tot 

vrijdag 28 februari 2020 
 Krokusvakantie 

Van maandag 23 maart 2020 tot 

vrijdag 27 maart 2020 
 Bosklassen L1 en L2 

Van maandag 6 april 2020 tot 

vrijdag 17 april 2020 
 Paasvakantie 

Vrijdag 1 mei 2020  Dag van de arbeid – geen school 

Zaterdag 2 mei 2020  14u.: Vormsel 

Zaterdag 16 mei 2020  14u.: Eerste communie 

Donderdag 21 mei 2020  Hemelvaartsdag – geen school 
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Vrijdag 22 mei 2020  Brugdag – geen school 

Maandag 1 juni 2020   Pinkstermaandag – geen school 

Vrijdag 5 juni 2020  Grootouderfeest 

Zaterdag 6 juni 2020 en zondag  

7 juni 2020 
 Schoolfeest 

Dinsdag 23 juni 2020  K3 blijft slapen op school 

Maandag 29 juni 2020  19u.: Afscheidsavond L6 

Dinsdag 30 juni 2019 
 Namiddag: geen school voor de leerlingen – wel 

oudercontact 

De jaarkalender van het huidige schooljaar kan geraadpleegd worden op onze website onder 

het tabblad ‘activiteitenkalender’ of via onderstaande link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.co

m&ctz=Europe%2FBrussels 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels

