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Heilig-hART kRANT

GEMAAKT DOOR
LEERLINGEN 6DE LEERJAAR

K3A
De kindjes van juf Nele waren helemaal klaar voor de herfst.
Ze knutselden en gingen naar het bos.
Dit deden ze allemaal rond het thema herfst.
Ze vonden het super leuk.
We hopen dat het na de vakantie dubbel zo leuk wordt…
Tot na de vakantie….

- Ellen Sterckx
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K3B
De kinderen van juf Anja hebben al een toffe periode achter de rug. Ze
hebben geknutseld, spelletjes gespeeld en nog veel meer.
KIJK MAAR...

- Ellen Sterckx
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eerste leerjaar: Tivoli
- Hoe was het in het Tivolipark?
Faya: Goed, ik vond het heel interessant. Het regende veel. Ik ben appel en
perenbomen gaan zoeken.
- Wat hebben jullie gedaan?
Faya: Ik heb zieke paarden gezien. We hebben buiten spelletjes gedaan. We
hebben fruit gegeten. In Tivolipark hebben we het heksenhuisje gezien. Dan
zijn we met auto’s terug naar school gegaan. Ik vond het super leuk!

- Janne Walschap
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tweede leerjaar: speurneuzen
Als speurneuzen aan het werk! Stonden alle neuzen wel in de goede richting
om alle foto's te herkennen op de speelplaats? Ja hoor... vraag maar aan de
kinderen van 2A!
- Was het leuk?
Divano: "Ja."
Victor: "Ja het was heel leuk!"
Jonas: "Ik vond het leuk om samen in een team de prenten te zoeken."
Robbe: "Ik vond het leuk omdat ik met mijn vrienden de prenten zocht."
Dawoed: "Ik vond het leuk omdat het leuke foto’s waren."

- Kobe Geentjens
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derde leerjaar: monsters
In het derde leerjaar maakten de leerlingen een monster op de computer.
Eerst moesten ze de monsters tekenen op de Chromebooks. Nadat ze deze
hadden getekend, hebben ze met een programmeersite hun monster leren
programmeren. De monsters werden zo geprogrammeerd dat als je op een
knop klikte, het monster iets zei. Dit konden ze doen aan de hand van
zinnetjes die ze op voorhand moesten inspreken.
Ze hebben heel veel bijgeleerd en enorm genoten van deze les!
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vierde leerjaar: hondsbossen
- Wat was er leuk aan de hondsbossen?
Margo: "De wandeling en de opdrachten."
Rema: "Dat we nu meer weten over insecten en we hebben er ook veel over
geleerd."
- Hadden jullie een opdracht tijdens het wandelen en zo ja, was die leuk en
waarom?
Margo: "We moesten insecten zoeken, vraagjes oplossen en een paar
opdrachten uitvoeren. Dat vonden we super leuk!"

- Klara Verhaegen
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vijfde leerjaar: frans
Het vijfde leerjaar oefent Frans op een
spelende manier.
- Hoe vonden jullie dit zelf om het op
deze manier te doen?
Aamon: "Ik vond het leuk om het al
spelend te doen en om te oefenen met de
kaartjes."
Jasper: "Ik vind dat wel leuk want je kan op
een spelende manier weten wat je fout
doet."

Ze vonden het dus eigenlijk wel leuk. (;

- Jasper Borremans
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Zesde leerjaar: Kandinsky
- Hoe was het om een tekening te maken op basis van Kandinsky en
waarom?
Ellen: "Het was heel leuk omdat je ook moet samenwerken en overeenkomen.
We hebben er veel werk ingestoken. Het is heel mooi geworden in elke groep.
Charlotte: "Inspirerend omdat je allemaal andere dingen leert kennen die niet
elke kunstenaar gebruikt."

- Julien Perdaen
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supporteren voor de
WK-beloften
- Wat zijn jullie gaan doen?
Ellen: "We zijn gaan supporteren in Walem voor de WK-beloften. Dit
was heel erg leuk want we hebben ook voor elke voorbijganger die
voorbijreed met de fiets geapplaudisseerd. Toen we naar de politie
zwaaiden, heeft de politie ook alle sirenes aangezet. Dit was super
grappig."

- Julien Perdaen & Ellen Sterkcx
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Dag van de sportclub
- Wat was de bedoeling van die dag?
Lize: "We moesten onze sportkleren aan doen."
- Wat was er zo leuk?
Lize: "We leerden sporten kennen die we misschien nog niet kenden en leerden
er ook leuke weetjes over."

Fietscontrole
- Wat was de bedoeling van de fietscontrole?
Ellen: "We kwamen met de fiets naar school en de politie keek onze
fiets aandachtig na. We hoopten natuurlijk dat alles in orde was. We
kregen ook allemaal een lampje voor aan onze fiets."
- Wat vond je leuk aan de fietscontrole?
Nyo: Dat je iets kreeg als je fiets in orde was en dat je met de fiets naar
school moest komen."

saved by the bell
- Wat hebben jullie allemaal gedaan?
Fenna: "We leerden het dansje en ook het liedje van 'Saved by the
bell' en moesten het toen op de speelplaats dansen en zingen.
- Wat is de boodschap van Saved by the bell?
Julien: "Om alle kinderen een warme school te geven en opkomen
voor de kinderen die niet naar school kunnen."

- Ellen Sterckx
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speelkast
De speelkast is nieuw sinds dit schooljaar. Deze dient om iedereen op een fijne
manier een leuke middag te laten beleven.
Iedere klas heeft zijn eigen dag om met de speelkast te spelen. Zo kan je ook uit
een heleboel leuke spelletjes en materialen jouw ding kiezen. Kinderen van het
zesde leerjaar zorgen ervoor dat iedereen speelgoed kan uitlenen tijdens de
speeltijd. Als je iets hebt gekozen waarmee je wilt spelen, moet je een kaartje
met je naam op afgeven. Zo kunnen ze bijhouden wie welk speelgoed heeft
uitgeleend.
- Een nieuwe aankondiging 'de speelkast' wat vinden jullie van de
speelkast?
Edmee: "Ik vind het leuk en het is ook een goed systeem maar er zijn ook
nadelen aan."
Kobe: "Er zijn veel leuke toestellen maar sommige stelen het van elkaar en dat
is een nadeel."

Dit waren de meningen van Kobe en Edmee.

- Ellen Sterckx & Keyla Vandenhouweele

veldloop
Alle kinderen hebben de veldloop meegedaan ze verdienen zeker een
medaille!!!
- Wat vonden jullie leuk aan de veldloop?
Fenna: "Ik vond het leuk dat ik een medaille kreeg en een appel."
Bram: "Omdat ik mocht lopen, kon ik ook beter worden in atletiek."

- Julien Perdaen
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jarigen september en oktober
- Wat hebben jullie moeten doen ?
Nyo: "Om op de foto te staan moest je jarig zijn in de maand september en
goed kunnen lachen :)"
julien: "Een fotograaf heeft een foto met gekke bekken getrokken en ook een
foto waarop we gewoon moesten lachen."

- Ella Vandezande & Klara Verhaegen
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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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