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ondErwiJS in EEn vErandErEndE wErEld

Beste vrienden van de h.-hartschool,

op het moment dat ik dit schrijf is de vlaamse regering nog niet gevormd, en is er nog onduidelijkheid over 
het toekomstige regeerprogramma.

toch is het zeker dat ‘onderwijs’ een beleidsthema zal zijn waar heel veel politieke aandacht naartoe zal naar- 
toe gaan in de periode 2019 – 2024. Meer dan ooit zijn er vragen naar de kwaliteit van ons onderwijs, waar 
meer dan 30% van de vlaamse middelen aan besteed wordt.

ons vlaams onderwijs was gedurende een hele lange periode een sterk exportproduct en vele landen benijd-
den ons daarvoor. de laatste jaren is onze koppositie bedreigd…

of misschien is het zo dat een aantal nieuwe landen ons hebben bijgebeend en voorbijgestoken : Singapore, 
Zuid-Korea, Finland, canada… zijn landen die heel sterk inzetten op de kenniseconomie en – dus – op on-
derwijs.

het verheugt ons dat het besef groeit dat in het Basisonderwijs ook de basis wordt gelegd voor de verdere 
studieloopbaan. dan is het verstandig om meer te investeren in het kleuter en lager onderwijs in plaats van 
verderop de schoolloopbaan trachten te herstellen wat in het begin misschien had kunnen vermeden wor-
den…

de Heilig Hartschool onderscheidt zich niet van andere scholen wat het niveau van ons onderwijs 
betreft. Het onderscheidt zich wel omwille van de kleinschaligheid. Kleine klasgroepen, bieden 
hebben als voordeel dat we al onze kinderen kennen en heel goed kunnen opvolgen. extra aan-
dacht kunnen inzetten op de basiszorg voor elk kind– ongeacht hun sociale, culturele of religieuze 
achtergrond.

Maar in algemene zin zal ons vlaams onderwijs meer moeten inzetten op het excelleren : kinderen uitdagen 
om beter te doen, om uitmuntend te zijn… wij moeten beseffen dat in de wereld van vandaag en anders 
dan die van gisteren, het gemiddelde niet meer de norm is maar wel de top. dat is zo in de sport, in de za-
kenwereld, in technologie, in research… en –dus- ook in onderwijs.

ik denk dat onze school beter gewapend is dan andere om te focussen op de individuele talenten en moge-
lijke ambities van onze kinderen. Precies omdat onze kinderen zo van nabij begeleid worden. toch wordt het 
ook voor onze school een cruciale opgave om de sterkere en sterkste leerlingen nog meer uit te dagen en de 
lat hoger te leggen. dat wordt dus zoeken naar een nieuw evenwicht tussen zorg en prestatie.

tegelijkertijd moeten ook ouders beseffen dat in het doorgeven van hun opvoedingstaak naar het onderwijs, 
er limieten zijn bereikt en deze ook soms worden overschreden. als de maatschappelijke verwachting is, dat 
de onderwijsopdracht de eerste prioriteit is van onze scholen en leerkrachten, dan zal dat gevolgen hebben 
voor de aandacht en de tijd die er aan brede opvoedingsaspecten besteed wordt.

voor onze ouderraad betekent dat, dat wij de ouders oproepen om hun vol-
le aandacht te geven aan de opvoeding van hun kinderen en ze ook vragen 
om voldoende tijd te nemen om de schoolse prestaties, taken en opdrachten 
van hun kinderen mee op te volgen.

Hartelijke groeten,
Dirk Debroey

Voorzitter ouderraad
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HeiLig Hart gaat meer en meer digitaaL!

Beste ouders,

Kwaliteitsvol werken is binnen het onderwijs een absolute vereiste! dat houdt in dat we dan 
ook geregeld onze activiteiten op elk vlak moeten evalueren en bijsturen.

in dit kader hebben we dan ook, samen met de ouderraad, de kwaliteit van de communicatie 
op onze school onder de loep genomen.

hoe doen we dit nu? hoeveel tijd besteden we hieraan? vinden we dit nog steeds de juiste 
manier of kan het beter, efficiënter?

wat met onze website? is die overzichtelijk? Staat daar niet te veel of te weinig informatie 
op? is deze nog wel up to date?

al deze vragen hebben ons aan het denken gezet en al vlug doen inzien dat er toch wel be-
paalde communicatiekanalen anders aangepakt kunnen worden.

Onze website was er zeker één van. het werd tijd voor “een make over” na al die jaren!

we hebben voor onze nieuwe schoolwebsite de firma “comcilium” onder de arm genomen 
om ons professioneel te ondersteunen met het ontwerp en optimaal gebruik hiervan.

Onze vereisten waren heel duidelijk: een eigentijdse look, een overzichtelijke struc-
tuur, gebruiksvriendelijk voor iedereen en op elk digitaal platform te raadplegen!

Heel wat inhoud en fotomateriaal werden aangeleverd en ten laatste begin juli zal 
ze online te bekijken zijn ter vervanging van de oude website.

Een nieuwe website is één zaak, maar ook onze briefcommunicatie naar de ouders is aan  
verandering toe. “de meeste brieven” zullen per mail verstuurd worden vanaf school-
jaar 2019-2020 en niet meer op papier te vinden zijn in de schooltas van uw kind!

deze manier van werken zal ook een positief effect hebben op ons milieu. Minder bomen 
zullen moeten geveld worden als we de papierberg van onze brieven naar ouders toe zoveel 
als mogelijk kunnen beperken.

het zal natuurlijk van groot belang zijn, om ervoor te zorgen dat wij in het bezit zijn van de 
correcte e-mail adressen van beide ouders uit elk gezin. we hopen dat u de gewoonte neemt 
om uw mailbox geregeld te bekijken om geen belangrijke info van de school te missen.

in dit hartendiefje (p.24) vindt u voor de allerlaatste keer de jaarkalender voor het nieuwe 
schooljaar. Begin juli zult u die ook online op onze website kunnen raadplegen. geen paniek 
dus als u dit hartendiefje op de een of andere manier verloren legt. Maar eigenlijk hebben we 
liefst dat ons boekje een speciaal plaatsje krijgt in elke huiskamer, zodat iedereen het kan zien.

omdat de website vanaf volgend schooljaar een belangrijk informatieplatform voor ouders 
zal worden, zal ik deze, op de 2 info-momenten begin september, samen met de ouders 
verkennen.

tot slot wil ik alle ouders opnieuw bedanken voor het vertrouwen in ons team en onze school-
werking tijdens het voorbije schooljaar. Steeds opnieuw zet mijn team zich in om het beste 
van zichzelf te geven om jullie kinderen kwaliteitsvol onderwijs te geven in een warme school-
context, waar iedereen welkom is!

ik ben dan ook nog altijd bijzonder blij om met deze groep mensen elke dag op stap te gaan 
om van ons klein schooltje, “een bijzonder schooltje” te maken waar iedereen met plezier 
werkt en waar de kinderen zich werkelijk “thuis” voelen…

ik wens iedereen een deugddoende en zon-
nige vakantie toe met vooral heel veel mooie 
momenten om te koesteren achteraf.

Directie
Mevrouw Anne
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Tudorlezen
een tutor- begeleidingssysteem is een systeem 
waarbij leerlingen elkaar  systematisch en op een 
gestructureerde manier hulp geven. een leerling 
van een hogere klas helpt een leerling van een 
lagere klas.

deze werkwijze leent zich ideaal voor de samenwerking 
tussen de leerlingen van het zesde en de kindjes van het 
eerste leerjaar op onze school.

de eersteklassertjes kregen elk een meter of peter bij het 
begin van het schooljaar toegewezen en nu die eerste 
klassertjes al vlotjes beginnen lezen, kunnen hun ‘peter’ 
of ‘meter’ hen hier goed in ondersteunen en begeleiden.

dit gaat door in de klas van juf wendy en juf Kim op 
dinsdag- en vrijdagnamiddag het eerste half uurtje. Kijk 
maar even naar de aandachtige lezertjes!

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen? 
(kinderen van het 1ste leerjaar)

•	de leesprestaties verbeteren: in de één-één-
relatie wordt het hoogste niveau van actieve leertijd 
bewerkstelligd: de leerling komt voortdurend aan bod, 
moet niet wachten op een medeleerling.

•	door de individuele begeleiding heeft de leerling 
veel sneller een succeservaring, wat een positieve 
invloed heeft op emotionele ontwikkeling en het 
zelfbeeld wordt positief versterkt.

•	Ontwikkeling van de sociale en communicatie- 
vaardigheden: ze leren een persoonlijke en betrokken 
relatie met een ander aan te gaan. 

Wat zijn de voordelen voor de tutors? 
(leerlingen van 6de leerjaar)

•	De communicatievaardigheden nemen toe: de 
leerling leert beter en duidelijker aangeven wat ze 
bedoelen of willen weten. 

•	Positievere houding t.o.v. het lezen. Er werd 
vastgesteld dat ook een tutor vaker in de vrije tijd 
begint te lezen. 

•	Ze ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel. 

•	hun eigen zelfbeeld wordt positief ontwikkeld. 

•	Ze leren geduld en aandacht hebben voor een ander. 

•	Ze ontwikkelen hun doorzettingsvermogen.

dus in beide gevallen een win-win situatie. 
Zorgcoördinator, juf Anne
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in onze gemeente worden alle kleuters 2 x per jaar  ont-
haald in het Cultuurcentrum Scharpoord. een hele 

beleving, want met de autocar naar Scharpoord  
gevoerd worden, is al een avontuur op zich.

in het eerste trimester mochten we luisteren 
naar enkele verhalen in de bibliotheek. daar-

na stapten we tussen de sprookjesfiguren 
die daar tentoongesteld werden. aan-

sluitend werd er een workshop voor de 
jongsten aangeboden. in het tweede 

trimester werden ook de jongste 
kleuters ondergedompeld in een 

voorstelling op maat. Schoenen 
 uitdoen, met de voetjes onder  

een groot deken zitten en ge-
nieten van sensorische prik-

kels.

GROENE KLAS

Kleuters naar 
     Scharpoord
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Lippenslaan 102 - 8300 Knokke-Heist
Tel. 050 60 39 31 - Fax 050 62 63 12

e-mail: sb.knokkeheiststandaardboek.com

Parmentier laan 228
8300 Knokke

van maandag tem zaterdag :
door lopend open van 8u30 tot 18u30

in de vakant ieper iodes : open op zondag in de voormiddag
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L ippenslaan 101

8300 Knokke

050 62 06 25

APOTHEEK MOERMAN ANN
BAYAUXLAAN 35

8300 KNOKKE-HEIST
050/60.86.50

APOTHEEK.MOERMAN@SKYNET.BE

SchoonheidSSalon BeliSSa

Burg. Frans Desmidtplein 132

8300 Knokke-Heist  -  Tel .  050 60 96 33

www.bel issabeauty.be

Boek nu ook online

Kleuterschoolreis  

De Sierk!
Maandag 1 april straalde de zon! de kleuters waren ook super enthousiast want de autobus bracht ons naar 

de SIerK...in Klemskerke. In de Sierk hebben we de ganse dag gespeeld! de circusdirecteur verwelkomde ons 

en was zo blij, dat wij ‘circusartiesten’ aangekomen waren. We mochten de ganse dag onze kunstjes oefenen, 

spelen en ontdekken in alle hoekjes en kantjes van het park!

al onze kleuters speelden creatief en super enthousiast in de leeuwenkooi, de apengeul, in de discotheek, als 

gekke kapper, met de fietsjes, in de circustent, in het slangenhol,... en nog veel meer!

Moe maar voldaan keerden we ’s avonds terug naar school! Wat een belevenis!!!!

Juf Kristien

BLAUWE KLAS
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The best care your boat can get!
+32 0474 04 09 35 • info@catacare.be • www.catacare.be
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anuska de Baets - arne vromman

lippenslaan 7 - Knokke - tel 050 62 93 50 
ma-za: 9.30 - 12.30 u. en 13.30 - 18 u. 

dinsdag gesloten

lattenklieversstraat 126 - Sint-Joris - Beernem
tel 050 67 74 09 

di-za: 9.30 - 12.30 u. en 14 - 18.30 u. 
zondag en maandag gesloten

www.brilcenter.be

KOOP EN VERKOOP SCHILDERIJEN
VAN DE 19e EEUW

Kustlaan 163 - 8300 Knokke-heist 

tel +32 50 60 57 90 

Fax +32 50 61 53 81 

information@berkofinepaintings.com

www.berkofinepaintings.com

@BerkoFinearts

@Berkofinepaintings

BELANGRiJKE dAtA vOOR hEt SchOOLJAAR 2019-2020
donderdag 29/08/2019:  boekenophaling + verkoop van uniformpolo, gym T-shirt /16.30u. tot 17.30u.
maandag 02/09/2019:  eerste schooldag: “ Welkom aan boord”
dinsdag 03/09/2019:  Info-avond om 19.00u. voor de ouders met kinderen in lj 3 + 4 + 5 + 6
woensdag 04/09/2019:  Info-avond om 19.00u. voor de ouders met kinderen in lj 1 + 2 + kleuter
woensdag 18/09/2019:  pedagogische werkdag 1/ vrijaf voor de kinderen
vrijdag 27/09/2019:  Facultatieve vrije dag
woensdag 16/10/2019:  Pedagogische werkdag 2/ vrijaf voor de kinderen!
Herfstvakantie:  28/10/2019 t.e.m. 03/11/2019
dinsdag 19/11/2019:  oudercontact kleuter
zaterdag 23/11/2019: Start skiseizoen in “der Branding”. Winterbbq door de ouderraad.
dinsdag 03/12/2019:  Sinterklaasfeest
vrijdag 13/12/2019:  laatste dag van proefwerkperiode 1 voor lj 2-6
dinsdag 17/12/2019:  oudercontact voor lj 2-6
donderdag 19/12/2019:  Kerstmusical en kerstdrink
Kerstvakantie:  23/12/2019 t.e.m. 05/01/2020
Proefwerkperiode 1ste lj:  13/01/2020 tot en met 17/01/2020
donderdag 23/01/2020:  oudercontact voor 1ste lj
woensdag 29/01/2020:  pedagogische werkdag 3/ vrijaf voor de kinderen
vrijdag 21/02/2020:  carnaval met oliebollenbak door de ouderraad.
Krokusvakantie:  24/02/2020 t.e.m. 01/03/2020
vrijdag 06/03/2020 t.e.m. sneeuwklasperiode voor 6de lj 
zaterdag 14/03/2020:  
maandag 16/03/2020:  Facultatieve vrije dag
woensdag 25/03/2020:  pedagogische werkdag 4 / vrijaf voor de kinderen
donderdag 26/03/2020:  oudercontact voor 6de lj met studieadvies secundair
Paasvakantie:  06/04/2020 t.e.m. 19/04/2020
vrijdag 01/05/2020:  Feest van de arbeid/ vrijaf!
dinsdag 05/05/2020:  oudercontact kleuter
zondag 17/05/2020:  eerste Communie
Hemelvaartweekend:  21/05/2020 t.e.m. 24/05/2020
zondag 31/05/2020:  Pinksteren + vormsel
maandag 01/06/2020:  Pinkstermaandag / vrijaf
zondag 07/06/2020:  SCHOOlFeeST
donderdag 18/06/2020:  bloemenhulde
dinsdag 23/06/2020:  laatste dag van de proefwerken: periode 2
woensdag 24/06/2020:  om 19.00u.uitreiking van getuigschriften 6de lj met receptie
maandag 29/06/2020:  oudercontact voor lj 1-5
dinsdag 30/06/2020:  les tot 12.00u.
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hoEKEnwErK

Eerste leerjaar

Hoekenwerk is niet nieuw… de kinderen kennen dat al vanuit de 
kleuterklas ! Wij bouwen daar in het eerste leerjaar op verder door 
vooral het zelfstandig werk en het samenwerken te stimu-
leren !
een stappenplan volgen om iets te knutselen in de creahoek of om 
iets te bouwen in de bouwhoek. natuurlijk wordt er ook vrij ge-
bouwd of mogen ze iets vanuit hun fantasie boetseren. ( de pizza’s 
waren in de mode dit jaar !)
We spelen samen een spel in de spelletjeshoek ( ja, verliezen is nog 
altijd moeilijk ) of we gaan samen shoppen in het winkeltje ( waar 
we ook het betalen met euro’s en centjes inoefenen ).
via de I-pads uit onze computerhoek, oefenen we de letters en 
woorden in, maar ook het begrijpend lezen.
In de schrijfhoek proberen we om mooi te leren schrijven via ver-
schillende opdrachten! Op het einde van het eerste leerjaar schrijven 
we zelfs een mini-verhaaltje !
Hoekenwerk is er 1x per week, op maandagnamiddag. We werken 
met een doorschuifsysteem. Onze leeshoek is elke dag open: wie 
klaar is met een werkje kan even lezen uit een boekje naar keuze.

Juf Wendy
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Tweede leerjaar

Het 
wakkere 

wekkerlied
als je ’s nachts de wekker hoort tikken, dan mag je nog wel blijven liggen. 

’s Morgens echter maakt de wekker een ander geluid en dan moet je er uit!

leuk was het om die wekker eens na te bootsen met verschillende muziekinstrumenten op het 

ritme van ‘tik’ en ‘ring’.

Zo maakten we kennis met de tamboerijn, bloktrom, buistrom, steelbuistrom, triangel, 

slagstaven, castagnet, maracas en rasp.

als we kijken naar de gezichten van sommige muzikanten, moet je toegeven dat het smaakt naar 

meer…

Meester Guido
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KEurslagEr DirK
lippenslaan 208 - 8300 Knokke

050 60 40 02
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Ook take away

mauricelippensplein 13 - Knokke
tel. 050 66 56 06 • Frituur.delye@gmail.com

Openingsuren: 11:30 - 00:00 u. - gesloten op donderdag.

24 mei 2019…. deze datum stond al maanden met stip aangeduid op de 
kalender.
De dag van het jaar, onze schoolreis naar het plezantste 
pretpark van België : Bobbejaanland!
alle kinderen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar stapten ’s mor-
gens vol ongeduld op de bus. we konden er niet vlug genoeg zijn! het 
beloofde een prachtige, zonnige dag te worden. de verwachtingen waren 
zeer hoog gespannen!
En terecht! Wat een fantastische dag hebben we meegemaakt! 
werkelijk alles zat volledig mee. niet te veel volk, mooi weer, supergeluk-
kige kinderen, leuke attracties, … wat wil je nog meer? Moe maar voldaan 
terug de bus op naar huis. Een dag om nooit meer te vergeten!

Meester Dennis

Schoolreis naar  
     BoBBejaanland
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Schoolreis naar  
BoBBejaanland
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Schoolreis naar  
BoBBejaanland
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Concertgebouw Brugge
vierde leerjaar 

in januari leerden we in de lessen wereldoriëntatie over geluid. Zo hebben we via proefjes zelf ontdekt 
wat geluid precies is. wist jij dat geluid trillingen zijn? vreemd toch! om ons nog meer te verdiepen in 
de wereld van het geluid gingen we op 16 januari op leeruitstap naar het concertgebouw te Brugge. 
daar volgden we een luisterwandeling en een workshop in het klankenlabo. 
tijdens het eerste deel nam een gids ons mee voor een auditieve ontdekkingstocht doorheen het magni-
fieke concertgebouw. al experimenterend ontdekten we de werking van akoestiek, het effect van geluid 
en de wondere wereld van de klankkunst. 
na de rondleiding kwamen we helemaal boven in het gebouw terecht, in de Sound Factory. daar moch-
ten we ons uitleven op de klankinstallaties. we konden op speciale computers zelf muziek componeren, 
op de omni (kleurrijke paddenstoel) konden we klankpatronen maken en op de Kilo ohm (metalen 
buizen) voelde je de muziek letterlijk door je lijf stromen. 
het was een zeer leerrijke ervaring die we nooit meer gaan vergeten.

Juf Cindy
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MERKEN:

AmAniA mo
Blue BAy

CAroline Biss
Due AmAnti

DurAnti
GiovAne

GiGue
lAlotti

sCee By twinset
terre Bleue
very simple

luCky lu
XAnDres
mirACles

ACCesoires inGe
ACCesoires mirACles

oude Kerkstraat 3, 4524 ct Sluis
alle dagen open 7/7 • tel. 0031 117 46 28 40

Zoutelaan 9a, 8300 Knokke

Tel. 050 60 04 88
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Zoals elk jaar nemen we deel aan de jeugdboekenmaand. 
dit jaar vieren we de “vriendschap”. een heel mooi 
thema want kinder- en jeugdboeken zitten vol 
vriendschap.

we hebben in klas elk een boek gekozen en gelezen 
die de mensen van de bibliotheek voor ons hadden uit-
gezocht. van de gelezen boeken hebben we een 
mooie tekening gemaakt in de vorm van een blad-
wijzer. lara heeft dit schitterend gedaan want zij 
werd uitgekozen tot de “10 beste” inzendingen. 
Haar tekening werd verwerkt tot een mooie blad-
wijzer. Proficiat lara!

we bezochten ook de bibliotheek. daar werden we in 
groepjes verdeeld om deel te nemen aan de verschillende 
activiteiten.

we leerden aandachtig kijken naar de illustraties op de 
omslag van een boek en maakten dit na op een I-pad.

we maakten er kennis met Jan van lierde, een Belgi-
sche illustrator. hij vertelde ons in geuren en kleuren 
hoe de illustraties in een boek worden gemaakt. het be-
gint natuurlijk steeds met de tekst, het verhaal. hij inspi-
reert zich daarop en gaat aan de slag in zijn schetsboek. 
na overleg met de schrijver, werkt hij zijn illustraties ver-
der uit.

Gunther Segers, ook een illustrator, leerde ons hoe 
we met veel fantasie een hoofdpersonage van een boek 
kunnen creëren. Stap voor stap leerden we zelf zoiets 
tekenen.

om de voormiddag af te sluiten, mochten we nog een
nieuw leesboek kiezen.

Bedankt aan de mensen van de bibliotheek om 
dit elk jaar te organiseren! we kijken al uit 
naar volgend jaar!

Juf Tania

Jeugdboekenmaand 

in het vierde leerjaar!
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www.4a-control.nl

Jeugdboekenmaand 
in het vierde leerjaar!



-
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Spreekbeurten 
Ik promoot een land!

vijfde leerjaar 

............................... ❅ ❅ ❅ ...............................

• naar jaarlijkse traditie presenteren wij op het einde van het schooljaar als proefwerk spre-

ken, elk om beurt een land • het is een boeiende opdracht waarbij we zelf heel 

veel opsteken. Juf geeft alle nodige uitleg net voor de paasvakantie zodat 

we dan onmiddellijk aan de slag kunnen gaan • We starten met het opzoeken van 

veel informatie in reisgidsen, op het internet en in de bib. We selecteren Wat kan gebruikt Worden 

voor ons Werkstuk. pas dan begint het grote Werk nl. het schrijven • We bespreken ach-

tereenvolgens de situering en indeling van ons land, we brengen een stukje 

geschiedenis, we vertellen iets over een belangrijke persoon van ons land 

bv. de president of de koning, dan hebben we het over de fauna en de flora, 

enkele bezienswaardigheden en gebouwen, het landschap en het klimaat, de 

godsdienst en de eetgewoonten in ons land • er zijn ook leerlingen die nog iets ver-

tellen over de kunst, de sport en het onderwijs van hun gekozen land. Kortom, we maken 

er een mooi werkstuk van • Om het geheel dan in een mooi kleedje te steken, ontwerpen 

we een voorblad, want ook de lay out is belangrijk! • SOmmiGE LEERLiNGEN mAKEN 

ER zELfS EEN pOWERpOiNt vAN • Als lAAtste Alles netjes bundelen en 

klAAr is het! • VAnAf eind mei stellen we dAn om de beurt ons lAnd Voor 

AAn de klAs • We proberen onze klasgenootjes warm te maken om ook eens 

het land te gaan bezoeken. We brengen voorwerpen en boeken of prenten 

mee, sommigen verkleden zich in de typische klederdracht van hun land of 

brengen een proevertje mee om ons te laten meegenieten van de lokale keu-

ken van hun land • er zijn zelfs kinderen die toneeltjes mAken of een 

quiz. elke spreekbeurt is uniek en de klAs geniet er telkens weer eVen-

Veel VAn • WE tONEN hiERBiJ ENKELE WERKJES, mAAR dE pRESENtAtiE 

mOEt NOG BEGiNNEN, dUS dAAR hEBBEN WE GEEN fOtO’S vAN.

de leerlingen van het vijfde leerjaar
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-

BRYAN CHIELENS
INTERIEURARCHITECT

Duinbergenlaan 125
8301 Knokke-Heist 

T. 0476 322 018
 

bryan.chielens@skynet.be

Spreekbeurten: Ik promoot een land! vijfde leerjaar 
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wij verwelkomen u graag in onze unieke Baby Boutique. 

wij creëren uw exclusieve geboortelijstje en staan u persoonlijk bij voor de styling. 

gespecialiseerd in custommade en luxueuze aankleding van uw baby-uitzet.

“Little Luxuries, because sometimes 
only the best will do ...”

duMortiErlaan 111, KnoKKE  •  050 73 46 77  •  inFo@luxuryBaBy.BE

Samen leren, 
 Samen leven

Vijfde leerjaar 

Wij hebben het geluk om op een heel kleine en warme 
school les te mogen volgen. Bij ons zijn er geen verschillende 
klassen van één leerjaar zoals op sommige andere scholen. 
dat wil zeggen dat we onze hele lagere schoolcarrière  
bij elkaar zitten. we moeten jarenlang samen werken,
als we dat nu willen of niet. Eens goed leren samenwerken leek 
dus niet zo’n slecht idee.
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Samen leren, 
 Samen leven

Vijfde leerjaar 
dit jaar hebben we al tal van kleine en grote groepswerken gedaan. dat kan gaan van elkaar eens 
snel helpen bij een oefening tot een heuse presentatie voorbereiden in grotere groepen. vroeger durfden 
we al eens ruzie maken, niet zo verdraagzaam zijn en elkaar niet alle kansen geven. door zo veel samen te 
werken is dat nu wel anders.
we worden verplicht om naar elkaars ideeën te luisteren. we proberen om iedereen te aanvaarden zoals hij 
is en leren zo van elkaar. niet iedereen weet of kan alles. nee, zelfs de juffen niet... daarom is het net zo 
leuk om bij te leren van elkaar. we ontdekken dingen waar we zelf nooit zouden aan denken.

dit jaar leerden we niet alleen samen leren, maar vooral samen leven. dat is leerstof die ons hele 
leven nog van pas zal komen en die we niet snel zullen vergeten!

Juf Lisa
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Vijfde leerjaar

Bewegingsexpressie
Leren met je lichaam

Wie dacht dat muzische vorming gewoon wat ontspanning is op vrijdagmiddag, heeft het mis. 

Ook al dansend, zingend, spelend kan je leren. 

zo leerden wij bijvoorbeeld meer over dieren in een lesje bewegingsexpressie. 

Een beetje wero en een beetje muzische wordt samen een spetterende les. 

veel leuker toch dan wat oefeningen op papier! 

Herkennen jullie de verschillende dieren op de foto’s?
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Sneeuwklassen
Zesde leerjaar

op 8 februari was het eindelijk zover! na uren-, da-
gen- en maandenlang aftellen vertrokken we ein-
delijk op sneeuwklassen!! Sommigen met een klein 
hartje maar wel tonnen vol goesting! we hadden 
geluk want het was reeds 20 jaar geleden dat er 
nog zoveel sneeuw viel. 

toen we aankwamen viel onze mond open van ver-
bazing, wat een prachtig tafereel. het pleintje, 
waar we andere jaren het sneeuwballengevecht 
hielden, was precies een stuk van de alpen gewor-
den. Bergen en bergen sneeuw! na het installeren 
op de kamer wachtte ons een heerlijk maal van 
Marie-christine en hubert. onze angst dat we het 
eten daar niet lekker zouden vinden, verdween als 
sneeuw voor de zon (letterlijk en figuurlijk), want 
het was superlekker. we kropen de eerste avond al 
vroeg onder de wol zodat we uitgerust waren voor 
het skiën. voor de meesten in onze klas was skiën 
iets wat ze nog nooit eerder deden. Spannend! 
Skiën bleek dus voor de ene al makkelijker dan 
voor de andere. 

de eerste avond waren we wat uitgeput, maar dat 
vergaten we snel toen we deel uitmaakten van de 
Joop Hoedkoopshow! het thema van dit jaar was 
iBtFy (“i’ll be there for you”, voor de Friends-fans), 
een thema over vriendschap. aan vrienden geen 
gebrek want we vormden al snel een hechte 
groep met de 3 Knokse scholen. Joop, de op-
tredens, de sketches… waren machtig. de vol-
gende dagen skieden we verder en maakten we ook 
uitstappen naar hallein en Salzburg. Bij die laatste 
konden we ook souvenirtjes kopen voor het thuis-
front, maar we besloten dat Mac donalds en pizza 
toch een beter aankoop waren. Jammer genoeg 
gaan 8 dagen heel snel voorbij, zeker in het prachti-
ge oostenrijk. we pakten onze valiezen. (amai, hoe 
kreeg mijn mama dat ooit allemaal in mijn valies?) 
en vertrokken terug huiswaarts. het was stil op de 
bus, we waren moe maar ook zo voldaan van de 
prachtige dingen die we daar hadden meegemaakt.

‘Sneeuwklassen is iets wat ik nooit of te nim-
mer ga vergeten’ klonk het in elke bus.
en als je dat hoort… dan weet je waarom we 
dit alles met hart en ziel doen.

Juf Kim
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Wij BELEVEN 
de Nederlandse taal

we zagen, voelden en leerden dit schooljaar reeds 

over drie verschillende seizoenen: de herfst, de win-

ter en de lente. de verwerking van de leerstof ge-

beurde steeds in een muzische activiteit, zoals het 

spelen van een geheugenspel waarbij we leerden 

welke kleding we bij de verschillende weertypes 

moesten aantrekken. we maakten bij elke start van 

een nieuw seizoen een kunstwerkje.

tijdens het project ‘de wereldkeuken’ trokken we, 

na het lezen van het recept en het overschrijven van 

de benodigdheden, naar de winkel.

we maakten elk een croque monsieur, croque hawaï 

en een gek beschuitje. tijdens de kookactiviteit rook 

het zo lekker dat het ons nog eens zo goed smaakte!

Zo zie je dat wij al heel veel nederlands leerden !

hoEra !

Juf Katrien d. J.

Leerkracht anderstaligen

traitEur gilBErT
Burg. Frans desmidtplein 6 - 8300 Knokke-heist

tel. 050 60 29 41 - traiteurgilbert@skynet.be - www.traiteurgilbert.be
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Sport en beweging  
van peuter tot kleuter

Sport en beweging doen we reeds van als we geboren zijn. Schoppen met de benen, zwaaien met de handen, rollen, 

kruipen, stappen,…

daarom is het belangrijk dat we materiaal blijven aanbieden om die motorische ontwikkeling te blijven stimuleren.

Bewegen is om veel redenen belangrijk:

• vaardigheden ontwikkelen zoals lopen, werpen, springen…

• conditie verbeteren

• sterke botten en spieren ontwikkelen

• evenwicht en coördinatie verbeteren

• lenigheid ontwikkelen en onderhouden

• nieuwe vriendjes maken

• respect en begrip voor anderen hebben

• positieve ingesteldheid

• succeservaringen opdoen

• concentratie verbeteren

• ontspannen en plezier hebben

Misschien vraagt u zich af: wat kan een peuter reeds in een bewegingles? wat leren ze allemaal?

Bij een peuter gaat het voornamelijk over bewegen en het ontdekken van materiaal. dit gaat van rollen met een bal, 

kruipen door een hoepel, balanceren (wandelen) op een bank,… ook het aanleren van starten en stoppen, de eerste 

kringspelletjes, … helpt een kind om inzicht te krijgen in verschillende opdrachten.

waar een peuter het meest van geniet is dansen. vrij en onbezonnen bewegen op muziek.

naarmate de kleuters ouder worden, is er sprake van een enorme evolutie. de meeste 3de kleuters kunnen dan al hup-

pelen, springen op 1 been, koprol, tikspelen met verschillende opdrachten, klimmen en klauteren,…

wat me enorm opvalt aan deze leeftijd, is dat er al een echt competitiegevoel ontstaat. Samenwerken begint dus ook al 

een must te worden.

Kortom : sporten is gelijk aan :

S  Samenwerken

p  Plezier

O  Ontwikkelen

R  respect

t  Teamspirit
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Garia ‘the most exclusive 
electric leisure car in the world’



aan aLLen een WeLVerdiende en FantaStiSCHe VaKantie.
tOt VOLgend SCHOOLJaar!

het lerarenkorps, de directie en de ouderraad van de heilig hartschool.

Wij bedanken van harte alle sponsors.  
Zonder hen is dit Hartendiefje niet mogelijk.

VaKanTiE!!


