
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Op vrijdag 30 oktober 2020 besliste het Overlegcomité van de federale en regionale regeringen 

om over te gaan tot een verstrengde lockdown.  

Eén van de maatregelen hierbij is de verlengde herfstvakantie, waardoor de lessen pas hervatten 

op maandag 16 november. Hiermee wordt in de scholen voor een time-out gezorgd en ‘kan de 

herfstvakantie een reset betekenen’. 

Ondertussen zitten we volop in een tweede lock-downperiode van dit jaar. Voelen jullie ook 

langzaam aan een gewenning aan de preventieve maatregelen? Vrijwel automatisch houden we 

een sociale afstand van anderhalve meter, spontaan zoeken we ons mondmasker op als we ons 

buiten begeven, de ontsmettende handgel is nooit ver uit onze buurt, enz. Toch hopen we dat 

dit nieuwe ‘normaal’ over afzienbare tijd verdwijnt. 

Deze donkere tijden maken ook duidelijk wie de helden zijn in onze samenleving. Het gaat dan 

niet over mensen die op sportgebied of in een quiz een uitzonderlijke prestatie leveren, maar 

over mensen die zich al maandenlang inzetten ten voordele van het welzijn en welbevinden van 

anderen, mensen die zich op één of andere manier inzetten voor de gezondheid van de anderen, 

mensen die zich inspannen om het maatschappelijk leven zoveel als mogelijk normaal te laten 

verlopen, enz. Bij deze laatste groep horen de leerkrachten.  

De leerkrachten hebben de afgelopen maanden fantastische inspanningen geleverd om zo veilig 

mogelijk goed onderwijs aan te bieden. Zij hebben ervoor gezorgd dat – soms dankzij creatieve 

oplossingen – de kinderen de mogelijkheid hadden om naar school te blijven gaan. Dat is een 

formidabele maatschappelijke dienst die zij verlenen. Ik dank hen – en in het bijzonder mijn 

team – van harte voor wat ze gepresteerd hebben en ik hoop dat ze in goede gezondheid blijven 

zodat deze nobele taak kan aangehouden worden zolang als noodzakelijk. 

Hou jullie gezond.  

Vriendelijke groet 

Bernadette Van Der Burgt  

Directeur 
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Beste ouder,  

 

Hopelijk hebben jullie al een beetje kunnen genieten van deze verlengde herfstvakantie.  Het 

zonnetje buiten laat toe dat onze kinderen toch kunnen ravotten in de tuin, wandelingen 

kunnen maken of al eens de fiets kunnen nemen.   

Veel nieuwspraat uit de ouderraad hebben wij jullie niet te melden.  We zaten bij de aanvang 

van het nieuwe schooljaar vol goede ideeën, maar wegens de beperkingen die ons worden 

opgelegd moeten we heel wat plannen opnieuw laten varen. 

Maar we doen dit voor ieders veiligheid en om voor elkaar zorg te dragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze quiz moeten 
we jammer 

genoeg nog een 
beetje opbergen.  
Zodra we groen 

licht krijgen 
plannen we een 
nieuwe datum!

Wij hopen dat 
onder strikte 

voorwaarden onze 
kerstrozenverkoop 

mag doorgaan!  
Eind november, 
begin december 

hoor je hier meer 
over.
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Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee alle 

Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij 

op een leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen.  

 

Wij doen opnieuw mee! Wie met fluokledij aan naar school komt, 

krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een 

sticker waard. Als de kinderen voldoende stickers hebben, 

krijgen ze een beloning. 

GOED OM WETEN… 

 

Door de corona-maatregelen kan Sinterklaas dit 

jaar geen bezoek brengen aan onze school. 

Hij heeft wel beloofd om onze leerlingen digitaal 

een bezoekje te brengen. 

Samen met de kinderen kijken wij er naar uit. . 

 

 

 

Omdat wij blijven ijveren voor een gezonde schoolomgeving, werd voor alle 

klassen een CO2-meter aangekocht. 

Na de herfstvakantie worden deze in de klassen in gebruik genomen. 

Een CO2-meter geeft aan wanneer het tijd is om de ruimte te ventileren en helpt dus om 

leerlingen gezond en goedgezind te houden. 

 

 

Wij nemen terug deel aan de voorleesweek.  

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. 
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Onze jaarlijkse wijn-, cava- en champagneverkoop die voorzien 

was voor december gaat niet door. Dergelijke intiatieven werden 

omwille van de Covid-19 maatregelen door de gouverneur 

verboden en dit van 9 november tot en met ‘voorlopig’  

13 december 2020.  

De opbrengst van deze actie is ten voordele van de 

renovatiewerken aan het gebouw op vestiging 2. 

We plannen deze actie opnieuw in het voorjaar van 2021 en hopen dat de Covid-19 

maatregelen het dan wel toelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de maand november 2020 starten ingrijpende verbouwingswerken aan 

de woning Bosstraat 171 (vestiging 2 van onze school). Deze geschiktmakingswerken 

houden in dat er na afloop 2 grote klaslokalen ter beschikking zijn. In een tweede fase 

wordt het bijhorende sanitair volledig vernieuwd.  

De Vlaamse Overheid subsidieert 70% van de kostprijs. De resterende 30% moet de 

school met eigen middelen financieren. 
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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/ 

 

 

 

ONZE SCHOOL IN DE AFGELOPEN MAAND… 
 

OP VISITE… 
Onze kleutertjes gingen op 

bezoek bij de alpaca’s van de 

familie Decock-D’Heer. 

Knuffelen, wandelen, wrijven 

van alpaca's,…  

Waren de kleuters eerst nog 

een beetje bang van deze 

diertjes, dan waren ze heel 

snel gerustgesteld door de 

zachte vacht en hun lieve 

karakter. 

Dankjewel voor de 

enthousiaste rondleiding. 

 

 

 

 

 

De alpaca, ook wel berglama genoemd, wordt in de hoge Andes als boerderijdier 

gehouden.  

Hij heeft een schofthoogte van 90 cm en een lange hals, met een wollige vacht of 

lange lokken die soms tot aan de grond reiken. De vacht komt voor in meer dan 22 

erkende kleurlagen. Bontgekleurde dieren zijn zeldzaam.  

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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ONTBIJTACTIE 
Op zondag 11 oktober 2020 had  

onze ontbijtactie plaats.  

Niet minder dan 750 ontbijtdozen 

werden gevuld door het team  

van onze school en thuis  

geleverd. 

Bedankt aan iedereen voor 

de hulp en voor de steun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oog voor Lekkers is een project rond groenten, fruit en melk op school.  

Het principe is eenvoudig: op woensdag eten de leerlingen samen 

een lekker stuk fruit of groente als tussendoortje. Die vaste fruit- 

of groentedag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een 

bredere werking rond gezonde voeding op school in het kader van 

het gezondheidsbeleid. 

We betrekken ook de schilmoekes bij het project. Ze bieden een 

helpende hand om de groenten en het fruit te wassen, te schillen 

en te snijden voor de leerlingen in de klas. Anderzijds is het ook 

belangrijk dat de gezonde gewoonte die in de klas wordt 

aangeleerd, thuis kan worden verder gezet. Wanneer kinderen ook 

thuis het goede voorbeeld krijgen, zullen zij extra gemotiveerd zijn 

om groenten en fruit te eten. 

Dit project komt tot stand dankzij de Vlaamse Overheid, Europese 

en Vlaamse subsidies en met financiële steun van onze ouderraad. 

Oprecht dankjewel! 

FRUIITBEDELING 
1 
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Kunstkuur 

Wat leerden we?  We maakten in 

groepjes van 4 een bewegingsreeks 

waarbij één van de opgegeven 

bouwsteen (tijd, ruimte, relatie en 

kracht) duidelijk te zien was. 

 

Reacties van de leerlingen: 

• Ik heb steeds zenuwen om dit aan 

de andere groepjes te tonen. 

• Het maken van een bewegingsreeks 

lukt al heel goed. 

• Ik vind de bouwsteen ‘relatie’ de 

moeilijkste. 

T-shirt 
Alle kinderen van de school kregen een T-shirt 

met het nieuwe logo van onze school. 

 

Het tweede en het vierde leerjaar 
gingen in september en oktober op 
stap en maakten de schoolomgeving 
vrij van zwerfvuil. 



 

 
- 8 - 

 

FAMILIENIEUWS 

Nieuw leven 

▪ Jay, broertje van Ilena Van Damme, geboren op 1 oktober 2020 

Van harte proficiat! 

 

Overlijden 

▪ Fille (Orpheé) Abs, schoonpapa van juf Leen, grootvader van Stan en Liv 

Abs, overleden op 30/10/2020; 

▪ Marie Jeanne Van Driessche, grootmoeder van Norah Blancquaert, 

overleden op 29/10/2020; 

▪ Louis Peeters, papa van juf Kristel (zwemmoeke) en grootvader van 

Dorien, Floor en Joke Van Doorsselaere, overleden op 2/11/2020. 

 

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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