Nieuwsbrief nr. 1 ◊ 3 september 2022

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

In het oude Griekenland was een zilveren talent een betalingsmiddel en kwam het overeen met
veertien jaarlonen van een arbeider. Het was met andere woorden niet te betalen voor de meeste
mensen. Tegenwoordig betalen we vooral contactloos, maar nog steeds zijn talenten onbetaalbaar.
En gelukkig beschikt iedereen over talenten, ook op onze school.
Dit schooljaar zetten we deze talenten in de kijker met ons jaarthema: “Content met je talent!”. We
gaan op zoek naar de talenten die er al zijn, ontdekken er nieuwe en we zetten ons in om talenten
te laten groeien.
Dat doen we met het hele schoolteam, het schoolbestuur, de ouderraad en alle mensen die van
dichtbij of veraf meehelpen om van onze school een warme school te maken waarin we de
leerlingen veel leerkansen bieden.

Geniet alvast van deze nieuwsbrief.
Vriendelijke groet,
Bernadette Van Der Burgt en Stefan De Clerck
Directie

In ons jaarthema ‘Content met talent’ gaat de talentenprofessor doorheen het
hele schooljaar met Blinker en Kaatje op zoek naar hun talenten. Die van Blinker
zijn heel zichtbaar maar Kaatje denkt dat ze in niets goed is. Tijdens de komende
maanden zal ze leren dat ze in meer dingen goed is dan ze zelf denkt.
Onder het motto “Iedereen blinkt wel uit in iets” wordt elke maand een blinker
in de kijker gezet. Deze blinkers komen ook terug op het rapport.
Het Themalied kan je hier beluisteren : https://www.youtube.com/watch?v=1EH13WrIx8k
Is dansen meer jouw talent, dan vind je hier het themadansje terug :
https://www.youtube.com/watch?v=OoiCegzqF_Y

Deze prikbordfiche bevat heel wat interessante informatie over
het nieuwe schooljaar:

Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven!
Meer uitleg over onze zorgvisie vind je terug in dit filmpje.
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Wie doet wat in schooljaar 2022-2023?
KLEUTERAFDELING
Nijntjesklas
(vanaf 09/01/2023)
Bijenklas

Juf Roosmarijn De Clerck (1/2)

Kinderverzorgster

Juf Leentje De Greif (4/5)
Juf Shauni Van Damme (1/5)
Juf Leen Cole (4/5)
Juf Shauni Van Damme (1/5)
Juf Carine Roels

Ridderklas

Juf Anja Sey

Natuurklas

Juf Carine De Leenheer
Juf Eva De Munck
Juf Eveline Meleyns

Ballonnenklas

Circusklas
LAGERE AFDELING
L1A

Juf Els Kozlowski

L1B

Juf Isabelle Magerman

L2A

Juf An Ernalsteen (4/5)
Juf Barbara Wauters (1/5)
Juf Cynthia Van Driessche

L2B
L3A
L3B
L4A

L5A
L5B
L6A

Juf Veerle Roels (4/5)
Juf Barbara Wauters (1/5)
Juf Lina Van Holewinckel (1/2)
Juf Barbara Wauters (1/2)
Juf Deborah Scholliers (4/5)
Juf Sabine Cattrysse (1/5) + klasondersteuning
Juf Céline Verhelst: klasondersteuning
Juf Nathalie Coolsaet (4/5)
Juf Céline Verhelst (1/5)
Juf Stephanie De Mey
Juf Jelena Moya Santana (4/5)
Juf Lina Van Holewinckel (1/5)
Juf Céline Verhelst: klasondersteuning
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Zorgcoördinator

Juf Katleen Meganck

Zorg/SES

Juf Barbara Wauters
Juf Lina Van Holewinckel
Juf Roosmarijn De Clerck
Juf Mieke De Leenheer
Juf Manon Van Hecke
Juf Els Colman
Juf Ilse Labrique
Mevrouw Bernadette Van Der Burgt (deeltijds)
Meneer Stefan De Clerck (interim deeltijds)

Bewegingsopvoeding
Secretariaat
Directie

Vorig schooljaar noteerden de leerkrachten waarom je volgens hen leraar zou
worden. Hier zijn enkele quotes:
Geen enkele dag is hetzelfde.
De vriendschap die je van kinderen krijgt.
Het fijne gevoel van een goede, leuke les waar de kinderen enthousiast
en gemotiveerd aan hebben meegewerkt.
Omdat je een hele grote rol kan spelen
in de ontwikkeling van de kinderen.
Je krijgt veel voldoening wanneer je kleuters ziet groeien,
ontwikkelen en leren omgaan met elkaar.
Kinderen iets bijleren is geweldig!
Omdat je minstens 1 keer per dag een glimlach op je gezicht kan krijgen door de opmerking van
een kind.
Uitdagende leerstof kunnen geven.
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Wegens renovatiewerken is het zwembad van Lokeren dit schooljaar niet beschikbaar. Hierdoor
wijken alle Zeelse scholen uit naar Dendermonde en is het onmogelijk om met alle leerjaren te gaan
zwemmen. Dit jaar krijgen de leerlingen van het 2e , 3e en 4e leerjaar voorrang. Deze leerlingen
gingen omwille van corona de voorbije jaren heel weinig zwemmen. De meerderheid van onze
leerlingen van het 5e en 6e leerjaar kunnen zich veilig voortbewegen in het water en die van het 1e
leerjaar mogen dan volgend schooljaar terug gaan zwemmen. Het einde van de werken in Lokeren
is gepland in november 2023.
Dit bericht is een samenvatting van de volledige brief die te lezen is op onze schoolwebsite.
https://www.basisschool-heikant.be/kopie-van-contact

Dankzij Europese middelen en dankzij een financiële bijdrage van de
ouderraad kunnen we ook dit schooljaar op woensdag gratis fruit en
groenten uitdelen aan de kinderen. Dit is niet alleen goed voor de
gezondheid, maar de kinderen leren ook nieuwe soorten fruit en groenten
kennen. Variatie doet eten! 😉
Ook van harte dank aan de vele vrijwilligers die wekelijks dit fruit afhalen bij Colruyt en de
schilmoekes.

De zomervakantie is voor velen van ons weer voorbij gevlogen, anderen telden ongeduldig af tot
hun eerste schooldag in een nieuwe klas, voor sommigen mocht de vakantie misschien nog eventjes
duren….. de zomerse temperaturen zorgen er in elk geval voor dat het vakantiegevoel nog eventjes
behouden blijft!
Tijdens de zomervakantie zat de ouderraad niet stil, op V2 legden we een blotevoetenpad aan.
Hierdoor houden we voor de leerlingen het blote voeten-gevoel dat hoort bij de zomer nog even
aan.
Meer nieuws van onze activiteiten voor dit schooljaar volgen in de volgende nieuwsbrief!
Wie nieuwsgierig is naar onze werking is altijd welkom op onze eerste vergadering op donderdag
22/9/2022 om 20u in de refter van onze school.
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Graag nodigt de ouderraad
alle ouders uit voor het ouderraadcafé
op maandag 5 en dinsdag 6 september!
Tot dan!!!

De school is gesloten op maandag 3 oktober (lokale verlofdag)
en dinsdag 4 oktober (pedagogische studiedag voor de leerkrachten).

Klasblogs
Op onze vernieuwde klasblogs kunnen jullie alle info, foto’s, activiteiten,
afspraken,.. terugvinden van de klas. De moeite waard om een kijkje te
nemen en de klassfeer op te snuiven.
https://www.basisschool-heikant.be/blogs

-8-

Lezen is zeer goed voor de algemene ontwikkeling.
Net zoals de vorige jaren voorzien we wekelijks een vast leeskwartier in iedere klas.

Nieuw leven


Noah Six, broertje van Jakob en Amelie,
geboren op 9 juli 2022



Merel Vermeir, dochtertje van juf Nathalie Pieters, interimaris
vorig schooljaar in onze school, geboren op 2 september 2022

Van harte proficiat!

Overlijden


Ann De Clerck, grootmoeder van Jason Veldeman,
overleden op 13 juli



Helena De Waele, mama van juf Carine De Leenheer,
overleden op 9 augustus 2022



Francine Roels, jarenlang medewerkster middageten,
overleden op 18 augustus 2022

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij deze overlijdens.
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