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Heilig-hART kRANT

GEMAAKT DOOR
LEERLINGEN 6DE LEERJAAR

eerste kleuterklas
Het eerste kleuterklasje maakte veel plezier met allemaal leuke activiteiten,
bijvoorbeeld het verzorgen van knuffels!

En het schilderen van mooie kunstwerken!

- Johanna Delaet
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Tweede kleuterklas:
NOORD -en ZUIDPOOL
De tweede kleuterklas ging aan de slag met vanalles over de Noord -en Zuidpool.
Ook over de dieren. Ze hebben allerlei kunstwerken gemaakt! Ze hebben een
wereldbol geschilderd, de Noordpool met dieren gemaakt.
Hier zie je een aantal voorbeelden!

- Lotte de Bakker
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EERSTE leerjaar
Knutselt EROP LOS!
Het eerst leerjaar heeft dit jaar al heel veel geknutseld. Ze begonnen met
Halloween en eindigden met kerstversieringen in hun handen.

Als we mochten hadden we zeker
een interview gedaan.

- Jeroen Bearda
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tweede leerjaar:
Fotopuzzel
Het tweede leerjaar ging aan de slag om
fotopuzzels te maken. Er zijn heel veel
leuke dingen gemaakt! Ze zijn heel creatief
vindt u zelf ook niet? Hier zijn een aantal
voorbeelden van hun spectaculaire
kunstwerken.

Je kan het zelf ook thuis maken.
Voor alle mama’s en papa’s dat een
zoon/dochter hebben in het tweede
leerjaar vraagt het aan hun en ze
kunnen jullie er bij helpen.

Probeer het thuis ook maar eens, het is
super leuk en creatief!
CHEESE!

- Lotte de Bakker & Amelia Olcauz
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2A: woordfabriek
2A had een leuk idee om in de wereld van kunstenaars te zijn.
Als echte kunstenaars maakte ze grote woordfabrieken.
Als echte kunstenaars aan het werk in het land van de grote woordfabriek en het
land van de gekke foto's!
Hier zijn een paar leuke foto’s van hun kunstwerken.

- Lotte de Bakker & Johanna Delaet
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2b: maskers
2B ging aan de slag met het maken van maskers.
Voor carnaval hadden ze mooie en kleurrijke maskers gemaakt.
Ze hebben een mooie foto getrokken en zetten de maskers op!

- Johanna Delaet
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derde leerjaar: poppenspel
Het 3de maakt toffe verhalen a.d.h.v tekeningen.
Het derde leerjaar had een liedje geleerd: "Een blauwe sneeuwpop". Na dit liedje
hebben ze tekeningen en poppetjes gemaakt voor het verhaal na te spelen.
Na veel oefenen hebben ze het voortgebracht aan hun klasgenoten.
Hier zie je een paar foto's.

Zo te zien was het toch wel tof. We hopen dat ze er ook van hebben genoten.

- Amelia Olcauz
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vierde leerjaar: robots
Het vierde leerjaar maakte robots: snel, makkelijk en creatief!
De leerlingen hebben kleuren leren mengen door robots te schilderen. Hierin
gingen twee kleuren en kwam er een mengeling van de kleuren uit.
Jullie kunnen het thuis ook maken met een blad papier, lijm en verf en voilà je
hebt een mooie robot op papier.
Ik wens jullie alvast succes en ik zal nu een foto laten zien!

- Amelia Olcauz & Soraya El Oulkadi
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6A: piramide
We waren zo goed als klaar met de lessen. Het was super mooi weer, dus we
mochten buiten spelen! We hadden een apart idee om samen een piramide te
maken wat dus super leuk leek. Het was best wel een uitdaging!
Hier zie je een toffe foto!

- Lotte de Bakker
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6B: maskers maken
Het zesde leerjaar heeft maskers gemaakt die geïnspireerd zijn door de
kunstenaar Picasso!

Met stukken karton hebben ze het gezicht
en alle verschillende gezichtsdelen
uitgeknipt . Daarna konden ze al die
verschillende stukken verven in allerlei
kleuren.

- Johanna Delaet
10

Leerlingenraad online
Omdat we met onze school heel hard bezig zijn met de mening van de
leerlingen hebben we een leerlingenraad.
In elke klas zitten er 2 verantwoordelijke die vragen aan de klas wat ze vinden
dat er besproken moet worden en/of er ideeën zijn.
Normaal wordt de leerlingenraad met z’n alle in 1 lokaal gehouden maar corona
kwam er tussen. Dus moesten we het anders organiseren, via Google Meet.
Hier zie je een paar foto’s.

Hopelijk kunnen onze verantwoordelijke weer snel en deftig afspreken.

- Jeroen Bearda
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stip-it
Heel de school deed mee aan de actie stip-it .
Niet alleen hebben we een hele week rond pesten gewerkt in de klas en het
stip-it lied gedanst en gezongen. We hadden ook een leuk idee om te tonen dat
we samen tegen pesten zijn.
Het idee was dat we per vier klassen in een cirkel zouden staan zo was het
uiteindelijke resultaat vier stippen.
Toch cool he !

Soms zie je dat sommige
zich verstoppen dat komt
omdat het zo koud was. :)

- Lotte de Bakker
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Carnaval
Carnaval was ondanks corona toch wel leuk, Er was een dj aanwezig die de
tofste muziek heeft gespeeld voor op een cool feestje. Omdat het koud was
hebben we ons proberen op te warmen met toffe dansjes.
Hier zie je leuke foto's!

- Lotte de Bakker
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finale hockeytoernooi
In januari was het hockeytoernooi begonnen en nu is het net geëindigd.
De winnaars van het hockeytoernooi zijn ‘de Aziatische vuurballen’ oftewel 6B.
Ze mochten de trofee meenemen. Ze kregen veel support en blijdschap!
Hier zijn een paar foto’s:

In hun laatste jaar krijgen ze nog een dik verdiende trofee!

- Johanna Delaet
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Bedankt!
Bedankt aan alle vrijwilligers die ons de afgelopen twee maanden weer zo hard
hebben geholpen!
Bedankt aan iedereen die zorg draagt voor ons in deze moeilijke tijden!
#zorgvoorelkaar #samenstaanwesterk

15

