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Veiligheid in en rond onze school
Er werd in de Heistlaan gestart met grote werken,
die onder het project “Doortocht Heist” vallen. De
school is enkel te voet bereikbaar. Er werd een kiss–
en ridezone voorzien in de Eieburg. Daar kunnen de
ouders hun kinderen veilig oppikken en afzetten. De
werken zullen nog het hele schooljaar duren. Zorg er
dus voor dat de kinderen te allen tijde hun fluohesje
dragen om naar school te komen!

Samen tegen COVID-19
De scholen in de scholengemeenschap Saeftinghe zijn
overgeschakeld naar code oranje. Kort samengevat betekent dit voor onze school:

•Mondmasker op de bus verplicht
•Mondmasker in de klas verplicht voor alle leerlingen als
de afstand van 1,5 m niet kan worden gegarandeerd.

Jarigen...

•De kinderen eten in de refter in klasbubbel.
•Ouders betreden de school NIET, tenzij na afspraak met
directie.

•Oudercontacten gaan digitaal door.
•Geen buitenschoolse activiteiten.

Introductie nieuwe APP - Lezergame
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met ‘lezergame’.
Het is een nieuw educatief programma, om kinderen op een speelse manier aan te zetten tot lezen. Vooral
de digitale oefeningen, die de leerlingen op de computer, laptop of tablet kunnen maken, zijn een echte
schot in de roos. Het aanbod van spelletjes is groot en dit op maat van elk kind! Aan de hand van een meegekregen paswoord, kunnen de leerlingen ook thuis naar hartenlust oefenen!

WO-thema’s
1 september—18 september
Thema 1: Welkom
21 september—18 oktober
Thema 2: Armoede
19 oktober—20 november
Thema 3: Prehistorie

sociale
vaardigheden
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Onze punten die we verdienen
op Classdojo kunnen we inwisselen voor cadeaubonnen. Met
deze bonnen mogen we gaan
shoppen in de klaswinkel.

We leren op een juiste manier te werken met
IPads. We gebruiken deze in de taal– en
rekenlessen, maar ook tijdens muzische, WO
en List.

De sportdag was fantastisch. We konden klimmen, springen, fietsen, boogschieten, estafette,
voetbal, … doen. Zo werden we onmiddellijk een
echt team!

Handjes zo zwart als
…
HOUTSKOOL

Tijdens de muzische les leerden we werken met Google
Music Lab. Op ons klasverhaal kan je de link terugvinden.

In het thema armoede leerden we ook omgaan
met geld. We hadden veel gesprekken over
geld uitgeven, sparen, vals geld, digitaal betalen, ....
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Op de sportdag kregen we de kans om te wakeboarden,
kajakken en subben. Daar hebben we als een echt team
samen gewerkt.

De schoolverlaters hebben kun klasnaam wat beter leren begrijpen. Ze
leerden wat een kompas is en waarvoor het gebruikt wordt. Kennen
jullie de windstreken al? We leerde dit onthouden met het zinnetje:
Nooit Online Zonder Wifi. Ze hebben ook zelf een kompas gemaakt
met een naald, een kurk en een potje water. De klas ging na het thema
op stap met kaart en kompas. Dit was een hele leuke ervaring.

Ook dit jaar zijn we heel erg
blij dat we terug naar de spelotheek mogen. De schoolverlaters konden nog nét voor
‘code oranje’ gaan.
Hopelijk mogen we er snel
terug naar toe, want het is
altijd fijn om daar te zijn.
We bezochten Het Sociaal Huis. We stonden
ervan versteld voor welke diensten je daar
allemaal terecht kan.
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Wist je dat de juffen en meester druk in de
weer zijn om een nieuw rapport te maken?

Dikke proficiat aan Hanifa en Mohammed die
er een klein broertje Brahim bij hebben.

De startviering ging coronaproof door met
priester Filip , lekker in de buitenlucht.

Ook Patrick en Jethy zijn weer van de partij
om ons “kunstig” te ondersteunen tijdens de
beeldlessen.

Dikke proficiat aan Caitlin die haar communie
heeft gedaan.
Door de Corona was deze uitgesteld.

