OKTOBER 2020

Heilig-hART kRANT

GEMAAKT DOOR
LEERLINGEN 6DE LEERJAAR

Eerste kleuterklas op
herfstwandeling

Het eerste kleuterklasje is in oktober op herfstwandeling gegaan
in het Michielspark.
De kleuters hebben zich duidelijk geamuseerd. Ze zijn kastanjes
gaan rapen en verschillende bladeren gaan zoeken.
Hieronder zie je een paar foto’s.

Omwille van corona konden we
helaas geen interview houden
met juf Anja en juf Nele van het
eerste kleuterklasje .

- Jeroen Bearda & Josse Ledeganck
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Derde kleuterklas:
Herfstwandeling
De kinderen van de 3de kleuterklas zijn een herfstwandeling gaan maken in het park.
De kinderen vonden het super leuk om een frisse neus te halen tussen de bomen.
Ze leerden welke soorten bomen er waren, en waren op zoek naar kastanjes en
verschillende soorten/kleuren blaadjes.
Hier zie je enkele foto’s.

Zo te zien vonden ze het
superleuk! Het was een
leuke dag en ze zullen het
nooit vergeten.

- Mina Vandezande
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Derde leerjaar:
herfstbomen maken
Samen interviewen we Maxime en Maite van het derde leerjaar.
Ze hebben met houtskool bomen en takken getekend. Daarna hebben ze met
wasco blaadjes getekend. Hierna hebben ze deze met ecoline geverfd. Tenslotte
hebben ze deze mooie blaadjes uitgeknipt en op de kale takken geplakt.
Het eindresultaat is een prachtige herfstboom!

- Amelia Olcauz & Lotte De Bakker
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Vierde leerjaar:
Plaza duffel
De leerlingen van het 4de leerjaar zijn naar het Plaza in Duffel gegaan.
Daar hebben ze het toneelstuk '3 sterke vrouwen' gezien.
Interview leerling 4 de leerjaar :
Over wat ging de toneelvoorstelling?
Over 3 sterke vrouwen, 1 vrouw speelt muziek,
een andere vrouw vertelt verhalen en de andere
vrouw schildert.
Hoe vond je de toneelvoorstelling?
Goed, het was soms wel grappig omdat ze
Japans praatten.
Vond je het interessant? Waarom?
Ja, ik heb veel nieuwe woorden geleerd.

- Amelie Lenz & Giada Partel
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Zesde leerjaar: G-sport

Het zesde leerjaar ging naar Heiveld om daar gehandicaptensporten te doen. Ook al
verliep de fietstocht met een paar botsingen, uiteindelijk kwamen ze bij Heiveld aan.
Daar mochten ze zich in 4 groepjes delen. Elk groepje begon met een sport. Er
waren in totaal 4 sporten : rolstoelbasket, torbal, zit/rolstoelbadminton en petanque.
Op de volgende 2 foto's zie je rolstoelbasketbal.

Hier zie je torbal.

En tot slot zit/rolstoelbadminton.

- Jeroen Bearda
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Veldloop
Maandag 19 oktober organiseerde de school de scholenveldloop in het park.
Iedereen deed zijn uiterste best om te blijven doorlopen en om de finish te bereiken. Hier
zijn een paar kinderen die op de eerste, tweede of derde plaats stonden. Hieronder vind u
ons interview.
Was het vermoeiend om zo rap te lopen? Wat vind je van je overwinning?
Marilyn 4B: Het was wel wat vermoeiend maar viel op zich wel mee. Ik had niet
verwacht dat ik 2de zou zijn.
Lina 2B: Ik vond het best wel vermoeiend en het was wel moeilijk om te winnen, maar
ik ben super blij dat ik gewonnen ben.
Amelie 6B: Ja het was heel vermoeiend om snel te zijn en vol te houden. Ik ben kei blij
met mijn overwinning zo blij was ik nog nooit.
Venne 2A: Ik vond het een beetje vermoeiend, maar wel super tof. Ik ben tevreden
met mijn plaats op het podium.
Isra 1A: Ik ben heel blij dat ik derde ben geworden. Het was een beetje vermoeiend.
En hier nog iemand die niet op het podium stond maar wel blij is met haar plaats.
Lea 2B: Ik ben blij dat ik de finish heb bereikt en dat ik niet laatst ben geëindigd. Het was
leuk dat iedereen ons aanmoedigde.
Hieronder vind je nog een reactie van onze turnleerkracht meester Raf die dit
allemaal organiseerde.
Meester Raf: Ik vond het leuker dan andere jaren, het was gezelliger met alleen onze
school. Iedereen deed goed zijn best en dat was tof om te zien. Wij vonden het een super
leuke dag zeker omdat iedereen heel hard zijn best deed. Het was ook de ideale dag, het
was mooi weer, niet te warm en niet te koud, dus perfect om te lopen!

- Hannelore De Cock & Noor Deroover
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Sportklassen gaat niet door
Het 6de leerjaar ging normaal gezien vorig
jaar op sportklassen. Helaas kon het niet
doorgaan door Corona.
Als vervanging gaan ze allemaal andere
leuke dingen doen. Als je leuke dingen weet
voor in de plaats van sportklassen stuur het
dan zeker door naar jufevi@hh-skw.be

- Jonas Bonaugure & Lukas Broothaerts
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Jerusalema
Dit jaar hebben we met heel de school de Jerusalema gedanst. We hebben dat
gedaan omdat het deze maand het thema 'samen' is.
We hebben een paar vragen gesteld aan Meester Mathias.
Hoe vind u dat we het hebben gedaan?
Julie hebben het allemaal heel goed gedaan!
Kunnen we ergens zien hoe we hebben gedanst?
Jullie kunnen het allemaal zien op de schoolwebsite.
Hannelore en Noor (6B) vonden de Jerusalema heel leuk.
Liv (4A): Ik vond het dansje heel leuk. Het was helemaal niet moeilijk om te
leren.
Marilyn (4B): Ik vind het ook een heel leuk dansje. Het viel wel mee om het te
leren.
Shauny (6A): Ik vond het heel gezellig. Het was redelijk makkelijk om te leren.
Zo dit waren de interviews. Hopelijk weet je wat we nu hebben gedaan.

- Ayco Ferrante & Nena Roels
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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
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