
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur, vrienden van onze school, beste collega’s,  

 

Toen ik één jaar geleden de eerste nieuwsbrief voor het schooljaar 2019-2020 schreef, had ik - net zoals 
iedereen - geen enkel idee hoe bijzonder het schooljaar zou worden. 

Maar toch gebeurde het: vanaf 16 maart 2020 werd het schooljaar tijdelijk opgeschort omwille van 
‘Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19’ zoals het officieel aangekondigd werd. Vanaf 
20 april startten we met online-onderwijs en vanaf 15 mei mochten de lessen in het basisonderwijs opnieuw 
opstarten. 

We hoorden het afgelopen jaar heel wat nieuwe woorden en afkortingen die voortaan tot onze taalschat 
zouden horen: corona, Covid-19, pandemie, aanloopleren, preteaching, sociale afstand, bubbel, GEES, 
FFP2-maskers, pandemiescenario’s, oversterfte, enz. Heel wat zaken werden gepreciseerd, zoals het 
verschil tussen een vaccin en een geneesmiddel, of het onderscheid tussen quarantaine en isolatie. We 
leerden anderhalve meter sociale afstand houden, onze handen dagelijks meermaals ontsmetten en voor 
velen onder ons werd het thuiswerken de norm.  

Ondertussen is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Heel wat van de preventieve maatregelen blijven 
van kracht, en terecht: het belangrijkste was en is onze gezondheid. De overheid heeft ook heel wat 
bijgeleerd en zowel de politici als de experten hebben geleerd hun maatregelen te nuanceren en hebben 
oog voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de verschillende bevolkingsgroepen. 

Het is goed dat onze school opnieuw kan en mag opstarten. Zelfs onder deze omstandigheden kijken onze 
juffen en meester er opnieuw naar uit om te doen wat ze graag doen en wat ze goed doen: opvoedend 
onderwijs verstrekken aan de kinderen en een school vormen waar de kinderen zich thuis voelen. Het zal 
anders zijn dan een één jaar geleden, maar ondertussen went het wel. Laten we hopen dat er over enkele 
maanden een werkend vaccin ter beschikking is en dat zieke mensen kunnen genieten van een 
geneesmiddel dat voor een vlot herstel zorgt. Wij doen in elk geval ook wat van ons verwacht wordt: op 
een veilige manier de kinderen onderwijzen. 

 

Bernadette Van Der Burgt  

Directeur 
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Beste ouder,  

 

Wat staat er ons dit schooljaar allemaal te 
wachten?  Wat mag wel en wat mag niet?  Deze 
vragen hebben wij als ouderraad ons ook gesteld.  
Allereerst zijn we blij dat al onze kinderen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen, weer naar 
school mogen.  Zij kunnen in een veilige omgeving opnieuw tot leren komen en zich volledig 
verder ontplooien!   

Na enkele maanden verplichte rust zijn ook wij, leden van de ouderraad, terug uit onze 
startblokken geschoten.  Onze eerste vergadering van dit schooljaar zit er weer op.  We willen 
graag de hele schoolwerking toch financieel een beetje bijstaan, denk maar aan het fruitproject, 
de zeeklassen, ….  En daarom willen we toch wel enkele projectjes realiseren op een manier die 
coronaproof is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heb je het al horen waaien ... maar het toneel van de 
Vriendenkring gaat dit schooljaar niet door.  Door de huidige 
veiligheidsmaatregelen en in afwachting van de komende maatregelen 
was het niet mogelijk om dit voor iedereen op een veilige manier te 
kunnen realiseren.  

Wat mag je dan wel verwachten de komende maanden?

Onze uitgestelde quiz!  Waarbij we garant zullen staan voor uw en 
onze veiligheid.  We laten jullie de juiste datum nog weten!

De jaarlijkse kerstrozenverkoop.  Wij rekenen hierbij volledig op 
jouw steun!

Kleine kinderen worden groot.  En dan verlaten ze onze school.  Daardoor 
moeten we ook van heel wat leden van de ouderraad afscheid nemen.  
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe geëngageerde ouders met 
frisse ideeën om onze ouderraad weer wat sterker te maken.

Heb je interesse?  Geef gerust een seintje! andy.de.waele@telenet.be
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GOED OM WETEN… 
 

Een gezonde omgeving… 
voor een gezonde geest in een gezond lichaam ! 
 

Binnenkort zullen alle klassen over een CO2-meter beschikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze schoolbel gaat om 8.25u.  
Bedankt om je kind vóór dit eerste belsignaal op 
school te brengen, zodat het de start van de lessen 
niet mist. 

 

 

Ook in onze school doen we aan kwartierlezen.. 
Hierdoor worden de kinderen leesvaardiger: ze 
lezen sneller, bouwen een ruimere 
woordenschat op, ontwikkelen meer tekstbegrip 
en maken minder schrijffouten.  

 

Op een vast moment in de week wordt er in onze school door iedereen gelezen. Ook de juffen 
doen mee. 

 Kleuterafdeling: elke donderdag om 13.15u. 
 Lagere afdeling: elke dinsdag om 11.30u. 

 

 

CO2 of koolstofdioxide (niet te verwarren met het giftige CO of koolstofmonoxide) 
wordt uitgeademd door mensen en dieren, maar komt ook vrij bij bijvoorbeeld de 
verbranding van gas tijdens het koken op een gasfornuis. Vooral in ruimtes waar 
veel mensen samen verblijven, zoals klaslokalen, kantoren of 
kinderopvangvoorzieningen kan het CO2-gehalte oplopen. Door een te hoog  
CO2-gehalte in klaslokalen gaan leerlingen zich suf voelen, vermindert hun 
concentratie en verminderen hun prestaties. 

Een CO2-meter geeft aan wanneer het tijd is om de ruimte te ventileren en helpt 
dus om leerlingen gezond en goedgezind te houden. 
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Schoolfruit 
In de periode van de lockdown in het voorjaar is de gratis bedeling van 
het schoolfruit gestopt. Deze fruitbeurten werden verschoven naar het 
huidige schooljaar.   

De planning voor het eerste trimester: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zomervakantie werd in onze school hard 
gewerkt. We zeggen heel graag aan klusjesopa André 
voor de vele werken die hij vakkundig uitvoerde: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jij bent een topper ! dankjewel ! 
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NIEUW IN ONZE SCHOOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dit schooljaar komt Pistache op bezoek in de klassen van de oudste 
kleuters tot het derde leerjaar. Pistache is de naam van een methode 
om kinderen op vroege leeftijd op een prettige en speelse manier 
in contact te brengen met de Franse taal. 

Het muisje dat deze methode ondersteunt, heet ook Pistache. 
 

 
 
 

RUSTIG HOEKJE 
Voor de leerlingen van het derde tot het 
zesde leerjaar die graag de rust 
opzoeken tijdens de speeltijden en de 
middagpauzes, werd een nieuw rustig 
hoekje geplaatst op de speelplaats.  

Een rustige babbel met vriendjes, een 
boek lezen, een gezelschapsspel,…  

Dankjewel Johan Catrysse (papa van 
juf Sabine) voor deze mooie realisatie! 
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Probooks voor alle klassen van de lagere afdeling

een extra iPadkoffer met 10 iPads

Vouwtafels voor onze kleutertjes in de refter

Een koffer van Pistache voor het derde leerjaar

Een nieuwe taalmethode en een nieuwe godsdienst-
methode in de lagere afdeling

Airco in L5B en in L4A
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Wil je graag de avonturen van onze klassen mee beleven,  
surf dan zeker naar de klasblogs. 

 Nijntjesklas: http://nijntjesklasheikant.blogspot.be 

 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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die werd uitbetaald door het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt je kind een Groeipakket, dan ontvang je de 
schooltoeslag automatisch tussen september en december als je er recht op hebt. 

 Gezinnen die een inkomensverlies leden door de coronacrisis en het financieel zwaar 
hebben, kunnen een eenmalige ondersteuning van 120 euro krijgen via het 
Groeipakket. De COVID-19-toeslag kun je aanvragen tot 31 oktober 2020. 

Meer info op groeipakket.be 

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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ONZE SCHOOL IN DE AFGELOPEN MAAND… 

Kunstkuur 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
STAPPEN  +  TRAPPEN  =  STRAPPEN 
 

 

 

18 september: een dag om iedereen 
aan te moedigen zich duurzaam en 
veilig naar school te verplaatsen.  

Hoe meer kinderen en (groot)ouders 
te voet of met de fiets naar school 
komen, hoe minder chaos aan de 
schoolpoort waardoor de school-
omgeving rustiger wordt.  

Minder wagens betekent vaak ook 
minder foutparkeerders net voor en na 
schooltijd, zo blijven de voetpaden en 
fietspaden vrij.  

 

 Wat leren we? 
Met lichaamsinstrumenten (body percussion) een 
ostinaat (= een ritme dat steeds herhaald wordt) 
nadoen en bedenken.  

Kinderen aan het woord: 
 Het was leuk om elkaars bewegingen na te bootsen. 
 In een groepje ontdekten we veel verschillende lichaamsinstrumenten. 
 Ik wist niet dat je met 4 woorden (ik wil taart, jaja) tot een ostinaat kon komen. 
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Hallo wereld ! 
Ons jaarthema 'Hallo wereld' werd geopend met een bezoek van 4 professoren die op zoek zijn 
naar een grote schat:  

 dokter professor Emeritus Irritantus  
 professor Weet Beterus  
 professor Bet Weterus  
 professor Zeg Niettus  

De eerste tussenstop wordt het Atomium in Brussel. Wij zijn nieuwsgierig naar hun verdere 
zoektocht. 

 

  

In het kader van ‘Terug 
naar school’ bezocht een 
journalist van Het 
Nieuwsblad onze school op 
1 september 2020. 
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Onze uitgestelde bosklassen in 
Maasmechelen hebben plaats gevonden in 
de week van 7 tot 11 september 2020.  

Het waren voor de kinderen van het 
tweede en derde leerjaar fantastische 
dagen! 
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FAMILIENIEUWS 

Nieuw leven 
 Lucy de Schepper, zus van Donna, dochtertje van juf Eva, geboren op 25 

juni 2020 
 Magnus Rasschaert, kleinzoon van juf Katrien (middagtoezicht), geboren 

op 26 juni 2020 
 Lio-Noor Van Driessche, kleindochter van mevrouw Rita, zusje van Mila, 

geboren op 15 augustus 2020 

Van harte proficiat! 

Overlijden 
 Roger Vermeir, grootvader van Lasse Vermeir, overleden op 30 juni 2020. 
 Pastoor Marcel Van Leuven, pastoor-emeritus Zele-Heikant, overleden op 

8 augustus 2020 
 Huguette De Bosscher, grootmoeder van juf Fien en echtg. Karel, 

overgrootmoeder van Eefje, Liesje en Kamiel 
 

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij dit overlijden. 

 

 

BELANGRIJKE DATA  
VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021 

De jaarkalender 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 
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