
 
 

 

 

 

 

 

  BASISSCHOOL HEIVELD               
                                    

beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
Ik ben blij jullie onze eerste nieuwskrant van het lopende schooljaar te kunnen voorstellen. Met deze 
nieuwskrant proberen we het leven zoals het is op onze school een beetje in beeld te brengen. 
Uiteraard is dit slechts een beperkte bloemlezing van wat er op onze school allemaal leeft.  
We kunnen niet alles opnemen in deze nieuwskrant.  Bij het lezen zal je merken dat onze leerlingen 
reeds meerdere keren op verkenning geweest zijn buiten de klas/schoolmuren: de Minard, het 
museum voor Schone Kunsten, het Gravensteen, de kopergieterij,…. kregen bezoek van onze 
leerlingen. Binnen de schoolmuren weerklonken ook geluiden van drumstellen, gitaren en andere 
instrumenten, al dan niet bespeeld door enkele ouders. De Sint zal ook zijn 2 beste muziekpieten 
meebrengen naar onze school. Verhalen zoals Eefje donkerblauw en kunstwerken van M.C. Escher 
werden bestudeerd en kregen een eigen creatieve verwerking. 
U merkt, geen besparingen op cultuur binnen de muren van SJC.   
Veel leesplezier! 
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 
verbonden op weg 

In de herfst laten de uitgebloeide bloemen hun kopje hangen, vallen de bladeren af en waaien weg in 
de wind. Het weer is grijs en grauw. Het lijkt wel alsof de natuur een beetje sterft. De koude 
wintermaanden komen eraan. We dromen al van de lente, van nieuw leven. 
Verschillende groepjes kleuters en leerlingen hebben eind oktober in naam van de hele school 
bloembollen geplant n.a.v. de viering van Allerheiligen en Allerzielen. Er werd plaats gemaakt in de 
schooltuin voor een gedenkhoekje voor alle mensen die gestorven zijn die voor ons veel betekend 
hebben. De tulpenbollen die we geplant hebben, leken droog en met hun bruine kleur zonder leven, 
maar zullen ons in de lente verrassen door op te schieten en mooie tulpenbloemen te geven. 

Er stond in de hal ook een sfeerhoekje opgesteld om enkele heiligen onder de aandacht te brengen 
waaronder onze patroonheilige Sint-Jan en om onze overleden familie, vrienden, juf Claire… te 
blijven herinneren. 
Ons jaarthema gaat over op weg gaan en op onze weg, onze levensweg nemen we heel wat mee, net 
zoals we op een tocht een rugzak meenemen met wat we nodig hebben. Er zijn kleine dingen die we 
geleerd hebben van mensen die gestorven zijn. Dat willen we onthouden en meenemen op onze 
eigen levensweg. Enkele leerlingen van het zesde leerjaar vertelden hierover in de viering.  

Zo zijn er doorheen het schooljaar vele kansen om ons verbonden te voelen met elkaar in blije en 
droevige momenten en in het samen beleven van het kerkelijk jaar. We kijken al uit naar de 
adventsperiode, de vier weken voor Kerstmis. Samen op weg, zorgend voor elkaar zoals Jozef en 
Maria, zoals de herders met hun schapen, willen we de ster, het licht volgen.  

namens de werkgroep schoolpastoraal, 
 
Sofie De Ridder 

NIEUWSKRANT 

HERFST 2019 

blz. 2 

nieuwskrant met 

exclusief 

Sintcadeau 



 

in de kijker: 20 jaar directeur  
 

Op net geen 33-jarige leeftijd directeur geworden … 
20 jaar later willen we Geert Van Malderen in 
de schijnwerpers plaatsen.  Onze school heette in 
1999 nog het Sint-Jan Berchmanscollege.  
We waren als ooit bisschoppelijk college toen 
reeds ‘gemengd’, maar de toeloop van allochtone 
kinderen en anderstalige nieuwkomers bracht pas 
echt kleur en nieuwe uitdagingen in een school aan het 
begin van de 21ste eeuw.  
 
Al had zijn voorganger, Dirk Willems, via o.m. de eerste computers 
een aanzet gegeven voor moderne didactische investeringen, Geert 
Van Malderen koos er als startende directeur voor om eerst wat 

zuinig met de middelen om te gaan en later stap voor stap, langzaam maar zeker! de school 
te vernieuwen (zie ook blz. 6).  Dat dit eerst moeizaam verliep had o.m. te maken met grote 
onzekerheden. De kleuterafdeling ’t Nachtegaaltje op het Westveld verhuisde naar de 
Heiveldstraat en er woedde een korte maar hevige schoolstrijd in Sint-Amandsberg.   
Onze school veranderde niet enkel van naam (SJB werd SJC), het sportfeest werd 
schoolfeest, de kapel kreeg een nieuwe bestemming en 
samen met de directies van onze humaniora pakte Geert 
Van Malderen dossier per dossier diverse bouwwerken aan.  
Het meest recente en zichtbare is misschien wel de nieuwe 
speelplaats die we later dit schooljaar plechtig zullen 
‘openen’. 
 
Van meet af aan investeerde onze directeur in teambuilding 
en professionalisering.  In de voorbije 20 jaar beleefden de 
leerkrachten vijf keer samen een ‘driedaagse’: eerst in 
Lokeren, later in Merelbeke en de jongste keer in Wachtebeke.   CLIM,  
Veeloo, peertutoring, tandem- en partnerlezen, co-teaching, …   
in onze school werd continu aandacht besteed aan kwaliteitsvol onderwijs (zie ook blz. 5).  
 
Dat je hierbij als directeur voortdurend nieuwe personeelsleden moet werven maar ook 
vaak afscheid nemen is een niet te onderschatten zorg.  Ook de vele honderden kinderen en 
ouders die de voorbije 20 jaar op een of andere manier in contact kwamen met de directie 
verwachten de nodige aandacht.  Daarom zijn we Geert Van Malderen ontzettend dankbaar 
dat hij de opdracht van directeur nog steeds met enthousiasme en grote 
verantwoordelijkheidszin blijft dragen.  Het gezagsvol omgaan met moeilijkheden en stress, 
en tegelijk realiseren van een visie met een gemotiveerd team is een kunst die slechts weinig 
directeurs van scholen lang lijken vol te houden. 
 

We willen niet enkel onze directeur, maar ook zijn gezin 
hierbij in de bloemetjes zetten want in de voorbije 20 jaar 
werden vele avonden, weekends en weken vakantie 
opgeofferd aan het werk voor onze school.  Dankjewel 
Annemie en dochter Lynn voor jullie begrip en steun. 
Namens het personeel van onze school: 
 
DANKJEWEL VOOR DE VOORBIJE 20 JAREN, GEERT 
 

 
Axenroostoneel 2001 

 



 

leven verder in ons hart … 
 

 
 
 

 
 
 

 
Marie-Claire Sennesael 

1961-2019 
 

toezichter opvang 
en zoveel meer 

 
 

 
Griet Talloen 
1956-2019 

 
voormalig leerkracht 

  
  

 

Guido De Baecke 
1943-2019 

 
leerkracht op rust 

 

 
Leon Martens  
1925-2019 

 
medestichter van onze school 

 

 

 

 

 
Weet je wat de hemel is? 
 
Weet je wat de hemel is? 
De hemel, dat is alle plaatsen waar wij ooit gelukkig geweest zijn, 
dat zijn alle dingen die wij graag gedaan hebben, 
dat zijn alle woorden die wij graag gehoord of zelf gesproken hebben, 
dat zijn vooral alle mensen die wij graag gezien hebben. 
Ons lichaam zal weer stralend en gaaf en levend en jubelend zijn: 
geen pijn meer, geen beklemming, geen onrust, 
Alleen maar blijdschap en vrede. En wachten op de achtergeblevenen 
Tot zij ook tot de vreugde en het blije samenzijn herboren worden. 

Luc Versteylen 



Ouders doen/tellen mee. 
 
De bevraging van vorig jaar leerde ons dat onze ouders heel tevreden zijn over de werking van onze 
school. Jullie waarderen het studieniveau alsook de open sfeer die heerst binnen onze schoolmuren 
heel sterk. Ook de groene speelomgeving is een duidelijke troef. 
In maart volgt er vanuit het brugfigurenproject nog een bijkomende bevraging. Deze zal vooral peilen 
naar de verbondenheid/communicatie tussen school en ouders. De resultaten zullen we zeker 
koppelen aan de resultaten van vorige enquête.  
Bevragen is een eerste stap. Er iets mee doen is een tweede stap. 
 
Wat kreeg reeds een duidelijke opvolging? 
 

- Er zijn duidelijk meer ‘zichtbare’ groenten (dus niet te veel verwerkt in de saus) bij de warme 

maaltijden. Het aanbod van perziken en ananas is zo goed als volledig afgebouwd.  

Het frituurvet krijgt  al eens extra rust. Kortom, we hebben, in samenspraak met de kok, 

duidelijk gekozen voor nog gezondere maaltijden.  

- Vanaf nu is er ook op woensdagnamiddag opvang voorzien op school. We hebben 

de handen in elkaar geslagen met Muzaïek. Deze organisatie biedt kinderen 

muzische activiteiten aan op woensdagnamiddag. Een vraag van vele ouders. 

- Wist je dat Muzaïek vanaf dit schooljaar ook muzische dagen organiseert tijdens de 

pedagogische studiedagen of lokale verlofdagen? 

- Het aanbod van de tekenlessen in samenwerking met de Academie van Beeldende Kunsten 

werd uitgebreid. Dit schooljaar is er een aanbod op donderdag- en vrijdagavond.  

Waar zijn we volop mee bezig ? 
 

- Het oudercomité heeft in onze hal een deel van de prikwand ter beschikking gekregen om 

duidelijker te kunnen communiceren met alle ouders. Men probeert er ook voor te zorgen 

dat er in elke klas een aanspreekpunt is voor de ouders. Ondertussen heeft het oudercomité 

i.s.m. de brugfiguur ook al gezorgd voor enkele koffiemomenten. In maart zal men samen met 

de brugfiguur de handen in elkaar slaan om verschillende initiatieven uit te bouwen die de 

band tussen ouders en school kunnen verhogen. Wellicht volgen er dan  wekelijkse 

koffiemomenten.  

- We willen samen met ouders de verkeersveiligheid in de schoolbuurt verder opvolgen. 

Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders die ook gemachtigd opzichter 

willen worden. De opleiding duurt slechts 2 uur. Eens je gemachtigd opzichter bent, kan je 

zelf kiezen of je één of meerdere keren  per week/maand komt helpen in de schoolbuurt,   

of enkel actief meedoet tijdens bepaalde acties. Je bepaalt dus zelf hoe groot je engagement 

is. De school rekent wel op enkele ouders die ons mee ondersteunen. Wie deze opleiding 

wil volgen mag dit gerust doorgeven aan papa Flor (flor@atelierelf.com) of meester Filip 

(filip.bogaert@sintjv.be) 

Is het je trouwens opgevallen dat er tijdens de werken op de speelplaats geen zwaar vervoer 

was aansluitend bij de schooluren? We hebben daar heel sterk op aangedrongen en zijn ook 

blij dat de aannemer dit heel goed heeft opgevolgd.  

Wat volgt nog? 
 

- Een verdere analyse van de bevraging en een nieuwe bevraging i.v.m. ouderbetrokkenheid. 

We houden jullie verder op de hoogte. 
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 



onderwijskwaliteit 
 
Is een pedagogische studiedag een extra verlofdag voor de 
leerkrachten? 
Neen dat is het niet. Vorig schooljaar gingen we samen op zoek naar 
de inhouden en betekenissen van ons nieuw leerplan Zin in Leren, Zin 

in Leven (ZILL). Deze vernieuwingen zijn meer en meer te merken binnen de 
klasmuren. De leerlingen worden, waar het kan, nauwer betrokken bij hun leerproces. We houden 
nog meer rekening met de verschillen tussen de kinderen. En bovenal, naast de klassieke leerstof,  
is er ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Sociale vaardigheden, 
initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen,…  
Dit schooljaar werken we het nieuwe leerplan uiteraard nog verder uit. Aan de slag gaan met iets 
nieuws, betekent ook dat we moeten leren omgaan met eventuele hinderpalen, weerstand en soms 
praktische bezwaren.  Gelukkig ontdekken we in het nieuwe leerplan veel kansen voor kwaliteitsvol 
onderwijs. 
20 november bespraken we tijdens een studiedag deze zorg: ‘Hoe houden we de onderwijskwaliteit 
in onze school hoog?’ Samen met de diocesane pedagogische begeleiding gingen we in kleine groepen 
op zoek naar onze kwaliteiten, maar ook naar onze werkpunten.  Dit allemaal in het belang van onze 
leerlingen, in het belang van de onderwijskwaliteit. 
Dus geen verlofdag, maar een zinvolle investering in onze onderwijstoekomst.  
 
Het groene bosje verhuist. 
 
Bij de aanleg van onze nieuwe speelplaats verdween het clublokaal van Falco. De club kreeg 
ondertussen een bouwvergunning voor het plaatsen van een nieuw clublokaal. Het nieuwe clublokaal 
komt op de plaats van het bosje, helemaal achteraan in de hoek van de speelweide. Falco heeft 
ondertussen contact opgenomen met de school. Zij zullen, in overleg met ons, het bosje 
‘verplaatsen’. We voorzien een horizontale bos- speelstrook op het einde van de speelweide.  
Aan de rand van het voetbalveld komt er ook bosgroen om zo een betere afscheiding te krijgen met 
de parking. Enkele ouders willen hier hun schouders onder zetten. 
We kijken alvast uit naar de verdere vergroening van onze nu al groene speelplaats.  
 

 
 

foto met dank aan Robin Van Poucke 
 



We blijven investeren in de toekomst. 
 
Leerlingen die al wat langer bij ons op school zitten zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben.  
De voorbije jaren passeerden al heel wat bouwprojecten de revue. 
Alle daken en het volledige buitenschrijnwerk werden vernieuwd en voorzien van extra isolatie.  
De compartimentering in functie van de brandveiligheid werd uitgevoerd. Onze leerlingen van het 
5de en 6de leerjaar zitten in volledig nieuwe klassen. De lift is terug in gebruik genomen en 
momenteel is de vernieuwing van de speelplaats zo goed als klaar.  
Wist je trouwens dat er tijdens de zomervakantie ook op het dak werd gewerkt? De daken van onze 
school liggen vol met zonnepanelen. Laat de zon nu maar volop schijnen. 
En… ondertussen zijn we al plannen aan het maken voor volgende projecten. 
Tijdens de zomer van 20 willen we onze kleutergang verder schilderen en zijn er plannen om de 
refter te verfraaien. Nieuwe akoestische plafondtegels, ledverlichting en aangepaste verwarming staat 
op ons verlanglijstje.   
Ondertussen zijn de plannen voor volledig nieuw sanitair ook aan het groeien. Streefdatum voor het 
nieuwe sanitair: zomer 21. 
We zijn blij dat we de voorbije jaren, naast de investeringen in onze onderwijskwaliteit, ook hebben 
kunnen investeren in de leer- en speelomgeving van de kinderen.  
 

 
 

foto met dank aan Robin Van Poucke 
 
de leerlingenraad 
 
Wat is de leerlingenraad? 
Onze school heeft een leerlingenraad. 
Elke klas van de lagere school heeft 2 vertegenwoordigers die 1 keer per maand samenkomen:  
de leerlingenraad!  
Wie zit er in de leerlingenraad? 
In alle klassen zijn dit vaste leerlingen. Die leerlingen worden in elke klas in september eerlijk 
verkozen. In het 1ste en 2de leerjaar wisselt dit elke maand. Zo kunnen die kinderen kennismaken 
met de serieuze zaken die we bespreken. 
Wat doet de leerlingenraad? 
We doen 2 zaken. 



Eerst en vooral bespreken we zaken die op school gebeuren en die een oplossing vragen. Zo hebben 
we ooit eens besproken wat we kunnen doen aan zeer vuile toiletten. We hebben toen op 
verschillende manieren een oproep gedaan om alles netter te houden. 
Maar we houden ons het meest bezig met het organiseren van activiteiten die plaatsvinden onder de 
middag. 
Zo zijn er op dit moment groepjes bezig met het organiseren van een voetbaltornooi, een 
danswedstrijd, filmnamiddag tijdens de koude dagen, ... Ideeën die van de leerlingen zelf komen. Het 
vraagt soms wat tijd en energie om iets uit te werken. Maar het resultaat is steeds om fier op te zijn. 
Wanneer is de volgende vergadering? 
We vergaderen meestal op vrijdag. We beginnen om 12.15 uur en de vergadering duurt tot ongeveer 
13 uur. De volgende keer is dat op vrijdag 13 december. Iedereen zeker welkom! 
 
meester Nicolas en meester Maarten 
 
sfeer en gezelligheid in de vlinder-, eendjes- en berenklas 
 
Die eerste schooldag… Eigenlijk nog helemaal niet zó lang geleden. En wat is er al veel gebeurd in 
onze klassen!  
Allereerst, WOW, wat zijn de vlinders, eendjes en beren al goed gewend aan het school- en 
klasleven. Want voor hen zijn hele kleine dingen waar wij al zo aan gewend zijn en normaal vinden 
geen vanzelfsprekendheid. We zouden wel eens durven vergeten hoeveel er voor hen nieuw is.  
Zo zeg je al eens snel ‘Neem een zakdoek en gooi in de vuilnisbak.’ Om onmiddellijk erna te bedenken 
dat die kleuter de zakdoeken niet weet staan en al helemaal niet weet in welke van de 3 
vuilnisbakken die te gooien. Dus hey, als we terugkijken op wat we toen nog allemaal samen moesten 
leren en nu al kunnen, goed bezig! We zijn trots op jullie!  
Daarnaast leerden we ons klasdier kennen, experimenteerden we met dozen, vierden we de 
verjaardagen van de klaspoppen en genoten we van de herfst.  
Na de herfstvakantie amuseerden we ons tijdens een themaloze week, een week zonder thema, een 
week waar de juffen zich aanpasten aan de noden en behoeften van de kleuters. Het werd een week 
waar we écht heel veel tijd hadden voor elkaar, enkel en alleen elkaar. Wat was dat fijn thuiskomen 
en starten na de herfstvakantie!  
Maar vooral… wat genoten we volop en lachten we vaak heel veel deze periode!  
Toen één van jullie ’s morgens, na meerdere keren moeilijk afscheid, ons met een grote glimlach en 
veel enthousiasme tegemoet liep.  
Toen één van jullie toch het bloempotje van op de hoogste plank te pakken kreeg en onder een dik 
bos neppe bladeren via een fijn zelfgemaakt gaatje piepschuim vond om daar de hele poppenhoek met 
onder te strooien. (Hoe vinden jullie het toch? De opkuis duurde maar een klein uurtje, hoor.)  
Toen één van jullie een best wel mooi moment onderbrak om droog te vertellen hoe je stoelgang er 
net uitzag. 
Toen velen van jullie de nieuwe peuters zo oprecht en met open armen ontvingen en mee op 
sleeptouw namen.  
 
Toen één van jullie ons hart verwarmde toen je zo nuchter en mooi onwetend zei: ‘Ik ga gewoon een tekening 
maken en geef die wel aan juf Claire als ze niet meer gestorven is.’  
Vlinders, eendjes en beren, jullie zijn fantastisch! 
 
de juffen van de vlinders, eendjes en beren  
 
 
Eefje donkerblauw en koning Goudgeel 
 
Eefje donkerblauw en koning Goudgeel op bezoek in onze klas. Daarvoor moesten alle  kindjes van 
de 2de kleuterklas naar de kapel. Eefje donkerblauw en koning goudgeel vertelden daar hun verhaal. 
Eefje hield vooral van donkerblauw maar op een dag ontdekte ze koning Goudgeel en begonnen ze 
ook van elkaars kleur te houden en zo ontstonden groen,  paars en oranje. We experimenteerden 
als het ware zelf met kleuren en leerden zo een beetje toveren.  
 



Het kleurenmonster kwam er ook bij en toonde ons dat de kleuren een 
betekenis kunnen hebben. Zoals dat geel blij is en rood boos … De kindjes 

stopten na de speeltijd steeds hun eigen kleur in 
een bokaal en zo konden we gemakkelijker een 
gesprekje hebben met elkaar.  Ondertussen heb ik 
wel gemerkt dat er veel kindjes verliefd zijn. Want 
ja hoor … Er zijn niet altijd tranen en boze buitjes.  
 
Wat we allemaal wilden doen, daar zijn we spijtig 
genoeg niet echt toegekomen. Bijvoorbeeld naar 
kunst kijken of naar jaarlijkse gewoonte ‘de kroon’ 
maken.  De kleuters hebben op verschillende 
manieren super veel kleuren gemengd en heel veel 
gezelschapsspelen gespeeld.  
Als kers op de taart hebben we een heerlijk 
goudgeel of donkerblauw ontbijt gekregen. Met een zotte boterham 
goudgele kaas met donkerblauwe confituur… HEERLIJK! 

 
de juffen van de 2de kleuterklas 

de Koning zonder schoenen 
 
24 september, de dag dat we voor het eerst op uitstap gingen als kikker en dolfijn.  Onze eerste 
uitstap was dan ook onmiddellijk een schot in de roos!  Met een beetje gezonde zenuwen vetrokken 
we met 48 kleuters met het openbaar vervoer naar de stad! 
De weg naar het theater is al boeiend, maar eens we binnenkwamen in ‘De Minard’ kwam de 
spanning bij iedereen naar boven.  Plots stonden we oog in oog met een heel speciale dame…  
een dame die ons meenam bij de koning. 
 

Er was eens…Een koning. 
Een koning met een gouden kroon. 
Op een gouden troon. Met een gouden 
mantel. 
Hij had wel 100 paarden. 
Hij had ook 1000 knechten. 
En zelfs 1000 X 1000 vrienden. 
De koning had alles om blij te zijn. 
En toch was hij verdrietig... 
 

De kinderen keken vol verwondering naar het theaterstuk en mochten na afloop bij de koning op 
bezoek. De ene al iets vlotter dan de andere   
Na dit betoverend verhaal vertrokken we terug naar school, terug vol spanning met alle 48 in de bus 
richting onze school. Daar genoten we nog na van het fantastische verhaal.  
De kinderen tekenden en schilderden van de koning zonder zijn schoenen, hierbij enkele pareltjes: 
 

  
Bruna: De kok en de koning Eziaku: de taart 



het Kabouterpad 
 
Met het komen van de herfst, het vallen van de bladeren en het verschijnen van de paddenstoelen, 
besloten we op pad te gaan. Met onze warme jassen en regenlaarzen aan vertrokken we richting park 
La Sapinière, dat niet zo ver gelegen is van de school. Hierbij konden we rekenen op de hulp van 
enkele ‘hulpmeesters en -juffen’ uit het 5de en 6de leerjaar, die maar al te graag een middagje in de klas 
zitten inruilden voor het halen van een frisse neus in het bos. 
 
Eenmaal daar aangekomen werden we overdonderd door de vele schatten die het bos bezat. 
Bladeren in vijftig tinten geel, kastanjes die uit hun bolster bulkten en hier en daar een eekhoorn,  
die ons bij voorkeur gadesloeg vanuit de reusachtige bomen. We hadden ook het geluk om kennis te 
maken met Koning Wijsneus en zijn kaboutervrienden. Elk van hen had een leuke en leerrijke 
opdracht in het bos voorzien. Zo mochten we knuffelen met bomen en zelfs gooien met 
dennenappels. Hier en daar lag er een dekentje tussen de struiken waarop we even konden uitblazen 
en de tijd konden nemen om onze ogen te sluiten en te luisteren naar de vele geluiden rondom ons. 
Zalig gewoon! 
 
Na het vervullen van de opdrachten beloonde Koning Wijsneus de kinderen. Ze mochten met z’n 
allen even nagenieten op de speeltuin. Zowel jong als oud wist dit zeker te appreciëren! Moe maar 
voldaan strompelden we tot slot terug naar school, waar we eenmaal aangekomen konden 
terugblikken op een meer dan geslaagde en leerrijke middag. 
 
de kinderen en leerkrachten van het eerste leerjaar 
 
                  WOORDZOEKER: kan jij de 10 namen van de kabouters vinden? 
 

 
  

- dap 

- kim 

- jip 

- jop 

- pom 

- pim 

- sim 

- sam 

- ben 

- gijs 



 

  
                                      

foto’s 1ste leerjaar: kabouterpad, blz. 9      
 
2de leerjaar in het MSK 
 
Vrijdag 15 november bezocht het tweede leerjaar het Museum 
van Schone Kunsten. Deze keer bekeken we de kunstwerken van 
dichtbij om ze zo expressief mogelijk uit te beelden. 
En wat wij er van vonden...? 
De gezichten op de foto's spreken boekdelen! 
 

   
 
de juffen van het tweede leerjaar 
 
uitstap naar het Gravensteen 
 
De traditie van het tweede leerjaar is om als eerste uitstap naar het Gravensteen te gaan. In de derde 
week van september beet 2A de spits af, een weekje later was het de beurt aan 2B.  
Om het inlevingsgevoel wat te versterken, mochten de kinderen zich al meteen verkleden.  
De meisjes werden omgetoverd tot ware prinsessen en jonkvrouwen, de jongens tot stoere ridders. 
Toen iedereen  - ook de juf - voorzien was van een passende outfit, konden we het kasteel echt 
binnengaan. De gids vertelde ons over het dagelijks leven in de middeleeuwen. Fijn om te zien dat 
sommige leerlingen al zeer veel wisten over deze periode. Na een poosje luisteren, was het tijd voor 
wat actie. De leerlingen gingen tegenover elkaar staan en mochten elkaar tot ridder slaan. Dat is een 
hele klus hoor, als je het als een echte middeleeuwer wil doen! 
In de ridderzaal keken de kinderen hun ogen uit. We zagen een echt harnas dat wel 80 kg woog.  
 



  
 
Ook de wapens spraken tot de verbeelding. Zwaarden, speren, kruisbogen, … het was heel 
indrukwekkend om dit alles eens in het echt te zien. Als afsluiter waagden we ons aan de enorme 
wenteltrap naar boven. Goed vasthouden aan het touw hoor, anders val je misschien holderdebolder 
naar beneden! Helemaal boven op het kasteel tuurden we door de kantelen en konden we genieten 
van het uitzicht over de stad. 
Daarna was het alweer tijd om terug te keren. De verkleedkleren gingen terug de koffer in en 
plotsklaps waren we weer in het jaar 2019. Maar we weten nu wel zeker dat veel kinderen van het 
tweede maar al te graag in de middeleeuwen zouden geleefd hebben! 
 
Hieronder lees je nog enkele wist-je-datjes. 
 
Wist je dat …. 

- Een stenen huis vroeger enkel voor de rijken was? 
- Kinderen in de middeleeuwen ook bier dronken?  
- Er tussen onze jonkvrouwen en ridders een leerling als beer verkleed was?   
- We bij de kantelen van het kasteel een echt gevecht hebben nagespeeld?  
- We de geest van het Gravensteen (nog) niet gevonden hebben? 

 
juf Fleur 
 
herfstnamiddag  
 
Buiten spelen en ravotten is geweldig, dat weten onze 
tweedeklassers als geen ander. Ook wanneer de blaadjes 
beginnen te verkleuren en de wind wat harder waait, is de 
natuur een leuke plaats om te vertoeven. Maar wat weten onze 
kinderen eigenlijk over de herfst? Binnen de muren van de klas 
leerden we al heel wat over dit seizoen, maar wat is er leuker 
dan ook buiten op ontdekking te gaan?  
Op een mooie, zonnige herfstdag was het zover.  In het 
Potuitpark gingen de kinderen op onderzoek. Ze kregen allerlei 
opdrachtjes voorgeschoteld waarbij alle zintuigen werden 
ingeschakeld. Wat zien we als we tegen de stam van een boom 
gaan staan en naar omhoog kijken? Hoe voelt het gras aan? Heb 
je wel eens geluisterd naar het ritselen van de blaadjes?  Welke 
verschillen vind je tussen de berk en de eik? 



De kinderen waren heel enthousiast en werkten uitstekend samen om de opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Ze vielen van de ene verbazing in de andere, want de natuur had ook nog andere 
dingen in petto. Zo zagen we heel wat paddenstoelen: grote, kleine, kleurrijke … het leek wel een 
kabouterdorp! 
Later die dag deden we nog een bosbingo: in 
groepjes gingen de kinderen op zoek naar zoveel 
mogelijk dingen die in het park te vinden waren. 
Wie alles gevonden had mocht zich als winnaar 
kronen. Wat was er veel te ontdekken! 
De juffen vonden het fijn om te zien dat de 
kinderen zo nieuwsgierig waren en tegelijk ook 
zorg leerden dragen voor de natuur. De kinderen 
leerden die dag duidelijk met andere ogen naar de 
natuur kijken. Bravo voor onze leerlingen!  
 
juf Fleur 
 
 
 
 

 
 

ZATERDAG 8 februari 2020 
FAMILIEFEEST 

 
WOENSDAG 19 februari 2020 

KLEUTERSCHOOL 
GROOTOUDERFEEST 

 
ZATERDAG 16 mei 2020  

SCHOOLFEEST 
 

 
Op het familiefeest organiseren wij een tombola. Enerzijds zoeken wij enkele 
mooie prijzen maar anderzijds ook veel zaken voor de sneltombola (voor € 3 
heeft iedereen prijs).  De opbrengst gaat dit jaar naar NIEUWE 
SPEELTOESTELLEN VOOR ONZE SPEELPLAATS EN ZANDBAK. 
 
STEUN ONZE SCHOOL MET MOOIE TOMBOLAPRIJZEN 

 
Word de exclusieve sponsor van een springkasteel op het schoolfeest.   

 
contacteer 

 
heiveldsponsors@sintjv.be 



3A en 3B in 3D 
 
Tekenen kunnen we allemaal, maar wat als onze tekening uit ons blad wil kruipen? 
Een hand onder ons blad, een trap naar beneden of naar boven?, een hartje dat voor je springt, een 
letter die lijkt recht te staan, … 
In het 3de leerjaar gingen we aan de slag met 3D tekenen. 
We proberen met 3D tekenen een optische illusie te creëren. Een gewoon hand op ons blad 
overtekenen, wordt net alsof ons hand onder ons blad verstopt zit. Dit door het manipuleren van de 
lijnen die we tekenen. 
Samen hebben we voorbeelden bekeken van M.C. 
Escher. Hier hebben we inzicht gekregen in 
optische illusies. 

Daarna zetten we een stap terug: We raakten in de 
ban van 3D-tekenen. Dit bleek ook een vorm van 
optische illusie te zijn. Denk maar aan een spin die 
geen echte spin is. 

Zo ontstonden er 3D-kunstenaar in het 3de leerjaar. 

  
 

 
 
 
  



een duik in de tijd 
 
In het 4de leerjaar laten we onze leerlingen kennismaken met hoe het leven hier 
vroeger was. De Romeinen, de tijd van de burchten en kastelen, het leven in de 
fabrieken of overleven in de nederzettingen, … het passeert allemaal de revue.  
Maar we willen de leerlingen ook andere zaken leren. Hoe plan ik taken over 
verschillende dagen? Hoe verdeel ik die taken binnen mijn groep. Inhouden die we 
terugvinden in ons nieuwe leerplan Zill (zin in leren – zin in leven) 
Het opzet: we maken een museum! 
Het enthousiasme bij de leerlingen bij het horen van hun opdracht was fantastisch om te zien. Evenals 
de twijfel die je bij sommige stilaan zag: ‘Hoe begin je daar in godsnaam aan?’  
Er werden talloze boeken aangebracht, filmpjes bekeken en andere informatiebronnen gebruikt om 
ons museum inhoudelijk vorm te geven. 
De rugzakjes begonnen gevuld te geraken. 
Tijdens de uitwerking in groepen werd er bijgestuurd in de werking van die verschillende groepjes. 
Op het einde werkten ze als gesmeerde machines samen.   
Het resultaat was ongelooflijk. Leerlingen waren er het hart van vol, onze bezoekers hadden de 
voorbije weken genoten van het enthousiasme van hun kind. 
Missie geslaagd! En heel eerlijk: ik heb de indruk dat dit museum een heel schooljaar lang gaat 
meelopen. Want geregeld duikt er wel eens een Romein of een ridder terug op: ‘Ja, ik heb dat 
gelezen dat bij de Romeinen...’ 
 
meester Maarten, 4de leerjaar 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medianest, website voor ouders en mediaopvoeding 
  



5A zoekt en vindt... 
 
Het nieuwe schooljaar is telkens opnieuw een zoektocht. Een nieuwe klas, nieuwe juf en spannende 
avonturen. 
 
De kinderen van 5A delen graag hun verhalen en belevenissen. 
 

Ravza en Meryem: In september leerden we de juf beter 
kennen door een spel: Eén tegen allen, of beter: de juf tegen 
allen. Wekelijks kregen we opdrachten. Door hier samen aan 
te werken, leerden we elkaars kwaliteiten kennen. De klas 
won keer op keer.. Hoe kan dit ook anders met zo'n leuke 
klas? 
 
Jaak, Enes en Mauro: Onze bosklas in Massembre werd een 
week om nooit te vergeten. Er was een grote speeltuin, 
lekker eten, gezellige kamers en natuurlijk een groot bos met 
veel dieren. De juffen en meesters organiseerden veel 
spelletjes en een mega fuif! 

 
Bono, Bas en Lou: De juffen in het vijfde leerjaar vinden sport en beweging heel belangrijk. Bijna elke 
dag lopen we één mijl door het Potuitpark. Tijdens de lessen mag er telkens iemand op de zitbal 
zitten. Zo verzorgen we onze houding. We leerden ook discuswerpen, kogelstoten en hardlopen om 
ons goed in te leven in de Oudheid. Meester Kenneth zorgt voor onze wekelijkse turnlessen en om 

de twee weken zwemmen we ook in de Rozebroeken. 
  
Songyul en Melisa: 8 oktober 2019 gingen we naar de Kopergietery. 
Daar keken we naar een mooie dansvoorstelling: De laatste 
eenhoorn. Het was een prachtige dag! De drie dansers waren de 
eenhoorn, een astronaut en een dino.  Ieder danste op zijn manier en 
toonde een gevoel. Nieuwsgierig, boos, blij, bang, eenzaam, liefde, 
vertrouwen,.. Ze leerden elkaar kennen en waarderen. 
 

 
De kinderrechten wandeling vonden we ook heel 
leuk. We leerden hoe en wanneer de kinderrechten 
ontstonden. Toch wel interessant! 
 
Mustafa, Mirthe en Shareef: 12 oktober 2019 deden 
we mee aan de STEM- olympiade. We kregen 
moeilijke vragen over elektriciteit, computers, 
wetenschappen,... We wachten vol ongeduld naar 
de resultaten. 
 

 
 
Op 4 november begon ‘De schaal van M’. Deze 
week leerden we elke dag over mediawijsheid. 
Veiligheid op internet, tik tok, cyberpesten, 
pranks,... waren enkele onderwerpen die 
besproken werden. We konden met de klas 
sterren verzamelen. Onze klas is een 5 sterren-
klas!!! 
 
Irene, Reine, Niamh en Elise: Het nieuws vinden 

wij heel belangrijk. Wekelijks leren we zo wat er allemaal gebeurt in ons land en elders. We leren op 
deze manier beter spreken voor de klasgroep. Het is ook heel interessant om naar elkaar te luisteren. 



 
 
Linde, Luka en Hanne:  We schrijven elke dag met een BIC maar op een dag ging het anders. De juf zei: 
'deze keer gaan we iets anders doen'. Ze vertelde over de kindertijd van Jan Fabre. Deze kunstenaar 
kon met zijn BIC meer dan alleen maar schrijven. Hij kleurde een volledige muur en dit werd ' het uur 
blauw'. De insecten bestudeerde hij met een microscoop en kon hij prachtig tekenen. Wij deden 
hetzelfde met heel mooie resultaten. 
 

 

de keefbij  

 
 

 
 
Kleurplaten vind je genoeg.  Maar bij deze nieuwskrant krijg je er een 
bijzondere cadeau! 
Werk de tekening op jouw manier verder af en kleur hem dan prachtig (in).  
Scan je werk of neem er een foto van die je voor 1 januari 2020 verzendt 
naar heivnieuwskrant@sintjv.be . 
Vergeet niet duidelijk je naam en je klas te vermelden 
en win misschien een toffe scheurkalender van het nieuwe jaar. 
 
met dank aan tekenpiet Sander! 
 

 



6A fabel  
 
Sedert de bosklasweek geloven de leerlingen van 6A dat dieren leven en praten als mensen.  Op de 
avond voor Werelddierendag kropen ze in de pen.  
 
het avontuur van bolleke 
 
“Het moet me lukken”: piept Bolleke terwijl hij aan de voet van het Himalayagebergte staat. 
Hij wil de Mount Everest beklimmen. 
Plots hoort hij geritsel in de struiken en er komt een egeltje uit de 
struiken en die zegt met een piepstemmetje: 
“Ik hoorde dat jij de Mount Everest wil beklimmen en ik wil je wel helpen 
hoor?” Bolleke antwoordde: “Oké.” 
En zo begonnen ze aan de klim. Toen ze al een flink stuk gevorderd waren, 
botsten ze op een eerste gevaar want daar was Birdie de steenarend.  
Hij dook met volle snelheid op hen af. Gelukkig had Igor, de egel, een 
extra pikhouweel dat hij naar Birdie wierp waar het hem pijnlijk 
in het oog trof.  AAAUW!!!  Birdie schreeuwde het uit en vloog weg!  
En zo klommen ze verder. Igor met een trots gevoel en Bolleke met een 
ongerust gevoel. Toen ze gingen slapen kwam er tot overmaat van ramp 
een sneeuwstorm die hun tent bijna wegblies. 
Rond acht uur in de morgen werden ze wakker van een woest gegrom van een …  
“Tja wat eigenlijk?” vroeg Bolleke aan Igor die een eindje verderop een berghut 
had en dus de buurt wel al kent. “Oh nee” zegt Igor “dat klinkt als Robert, de leeuw, één van de 
meest beruchte dierenjagers in heel het Himalayagebergte.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Hij werkt samen met Birdie de steenarend en Boris de beer:  het meest beruchte gangstertrio van 
de buurt. Als je in hun grondgebied komt vallen ze je aan en Boris is hun leider. Hij maakt ons vast en 
zeker met de grond gelijk.” Waarop Bolleke antwoordt: “Ach, Igor panikeer toch niet zo, we komen 
wel weg.” Op dat moment gaat de tent open. “Dag vriendjes”, zegt Robert, “wat doen jullie op ons 
grondgebied?” vraagt hij. “Het was per ongeluk!” zei Bolleke. “Niets gebeurt per ongeluk!” zegt 
Robert. 
Igor pakte één van zijn laatste pikhouwelen en slaat de leeuw in zijn gezicht waardoor hij wegvlucht. 
“Dat was even geluk hebben!” zegt Bolleke en ze gingen weer op pad. 
Drie weken later was het eindelijk zo ver. Ze hadden de legendarische Mount Everest beklommen en 
stonden nog maar tien meter van de top verwijderd; maar toen hoorden ze een hels gelach. “Wel, 
wel, wel, als dat niet onze twee vriendjes zijn.” zei Robert de leeuw  “Nu maken we er korte metten 
mee hé jongens”; waarop Birdie en Boris antwoordden: “Nee, we sluiten ons aan bij hen want jij laat 
ons nooit iets doen en we moeten alles doen van jou, dus we sluiten ons bij hen aan!” 
De leeuw schreeuwde het uit en liep weg. En zo eind goed al goed en ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
tekst en illustraties: Loïc De Maeseneire en Job De Bruycker, 6A 
 
Benieuwd naar nog meer fabels van 6A? Nodig de leerlingen uit om ze bij jou (in de klas) te komen voorlezen. 



kalender 

 

maandag 16 december   

vrijdag 20 december  

21 december – 5 januari  

woensdag 25 december  

 

maandag 6 januari 

donderdag 16 januari  

maandag 20 januari  

woensdag 22 januari 

maandag 27 januari 

donderdag 30 januari 

vrijdag 31 januari 

 

maandag 3 februari 

dinsdag 4 februari 

zaterdag 8 februari 

dinsdag 11 februari 

donderdag 13 februari 

maandag 17 februari 

woensdag 19 februari 

22 februari – 1 maart 

 

maandag 2 maart 

zaterdag 7 maart 

dinsdag 10 maart 

maandag 16 maart 

donderdag 19 maart 

vrijdag 20 maart  

maandag 23 + dinsdag 24 maart 

 

zaterdag 16 mei  

kom-eens-binnen-uurtje nieuwe kleuters 

kerstontbijt / (15.30 uur) kerstdrink 

kerstvakantie 

Kerstmis 

 

instap nieuwe kleuters 

bijeenkomst oudercomité 

pedagogische studiedag = vrije dag 

‘de stap naar het 1ste leerjaar’ 

kom-eens-binnen-uurtje nieuwe kleuters 

1ste, 2de en 3de lj.: syntheserapport 

4de, 5de en 6de lj.: syntheserapport 

 

facultatieve vrije dag 

instap nieuwe kleuters 

FAMILIEFEEST 

Dikketruiendag 

SJC humaniora: infoavond 

kom-eens-binnen-uurtje nieuwe kleuters 

kleuterschool: grootouderfeest 

krokusvakantie (kamp Muzaïek op school) 

 

instap nieuwe kleuters 

SJC humaniora: openschooldag 

lagere school: oudercontacten 

bijeenkomst oudercomité 

1ste, 2de en 3de lj.: perioderapport 4 

4de, 5de en 6de lj.: perioderapport 4 

kleuterschool: oudercontacten 

 

schoolfeest 
 

Voor licentievrije afbeeldingen in onze nieuwskrant zoeken we op pixabay.com . 

 

de schrijfassistent  

  

De teksten in onze nieuwskrant werden op spelling en stijl gecontroleerd door de 
‘Schrijfassistent’ van De Standaard, een handige tool ontwikkeld door De Standaard i.s.m. 
het Interfacultaire Instituut voor Levende Talen (KU Leuven) en VRT.   
Benieuwd? schrijfassistent.standaard.be 
 
 

  Om financiële redenen kopiëren wij deze nieuwskrant in zwart/wit.       

  U kan deze krant en alle foto’s van ons klas- en schoolleven in kleur bekijken op vbsheiveld.be    

  Uw mening, suggesties of correcties bij deze nieuwskrant kan u kwijt via heivnieuwskrant@sintjv.be  

 

   
vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie    Visitatiestraat 1    9040 Sint-Amandsberg   

 

 


