
 
Basisschool Heilige Familie 

Driesstraat 1 
8700 Tielt 

051 40 47 50 
       Heilige-familie@kbo-tielt.be 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018  

Agenda november 2018 
 

Zaterdag 27 oktober t.e.m. zondag 4 november: Herfstvakantie 
 

Maandag 5 november Sportdag K3A 

Dinsdag 6 november Sportdag K3B 

Donderdag 9 november Klasmis L4A+B 

    Toneelvoorstelling CC onthaalklas en K1 
 

Dinsdag 13 november Toneelvoorstelling CC L2+L3 

Woensdag 14 november Namiddag Spel zonder grenzen zwembad Tielt 

Donderdag 15 november Klasmis L3A+B 

Vrijdag 16 november Schoolparlement en forum 
 

Maandag 19 november Start van de doorlichtingsweek. 
 

Woensdag 28 november Namiddag Trefbal voor L3+L4 sporthal Aarsele 

Nieuws van de oudervereniging 
De oudervereniging bedankt jullie voor de grote aankoop van wafeltjes en pannenkoeken. Er is 

duidelijk meer verkocht dan vorig jaar. De opbrengst van de koekenverkoop gaat voor het lager 

naar de openluchtklassen en voor het kleuter naar nieuw spelmateriaal. 

Op vrijdag -of zaterdagavond 14 of 15 december organiseert de oudervereniging een sfeer-

wandeling in het donker. Op het eind van de wandeling is er een gezellige afsluiter op de 

speelplaats met een drankje en een hapje. Sparen jullie alvast bokaaltjes waar we theelichtjes 

kunnen in plaatsen? 



Helm Op Fluo Top! 

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer. 

Ook de fietshelm kan levens redden. Daarom organiseren we te-

rug de actie Helm Op Fluo Top na de herfstvakantie tot aan de 

krokusvakantie. Wie ‘s ochtends met fluokledij aan naar school 

komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een 

sticker waard. Als de kinderen voldoende stickers hebben gesp-

aard, krijgen ze een toffe beloning zoals een fietshelm, gratis toe-

gang tot het serpentarium of gratis toegang tot de zoo van Antwerpen of de zoo van Plancken-

dael. Dus zeker meedoen! 

Veiligheid aan de schoolpoort 
In de vorige nieuwsbrief brachten wij enkele afspraken ter sprake om de veiligheid aan onze 

schoolpoort te bevorderen. Wij zien dat jullie, ouders en grootouders, hier volop aan meewer-

ken. Langs deze weg willen wij jullie hiervoor oprecht bedanken! 

Werkplekleren  
Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw 5 studenten werkplekleren uit Vives Kortrijk. 

We zien van links naar rechts: Laura (lager), Arcelline (lager), Marlies (kleuter), Quincy (kleuter) 

en Sarah (lager). We wensen hen alvast veel succes op onze school!! 



Visie van onze school 

Graag zetten we onze schoolvisie in de kijker. 

Wij hebben gekozen voor een klavertje vier. Hiermee willen we aantonen dat we het geluk van 

onze kinderen op school zeer belangrijk vinden. Wij willen hen kapstokken aanbieden die hen 

fundamenten geven om later volwaardige en gelukkige mensen te worden. En dit elk volgens 

hun talenten. De pimpampoentjes staan symbool voor waarden die wij belangrijk vinden in on-

ze opvoeding hier op school. Wij hebben de pimpampoentjes een verschillende kleur gegeven 

om de diversiteit te benadrukken. Iedereen is anders en dat is OK. 

 

Doorlichting 
Maandag 19 november komen er 2 inspecteurs van de overheid onze 

school doorlichten gedurende een hele week. Zij bekijken onze school-

werking en gaan na of we de eindtermen behalen. Hiervoor gaan ze de 

klassen binnen en volgen ze een activiteit. Ze interviewen de juffen en 

meesters van onze school, zorgjuf Hilde en directeur Lore. Ook gaan ze 

na of alles veilig is en overleggen ze hiervoor met onze preventieadviseur 

Francky. Enkele kinderen mogen de inspecteurs rondleiden in beide gebouwen. Daarnaast be-

luisteren de inspecteurs ook ouders. Op die manier vormen ze zich een beeld van onze school. 

Vrijdagnamiddag vernemen we dan of onze school OK is. Wij zijn er alvast klaar voor! 

In onze nieuwsbrief van december laten wij zeker de bevindingen van de inspectie aan jullie 

weten. 



Schoolparlement 
Omdat wij de inspraak van kinderen belangrijk vinden, organiseren wij het schoolparlement. 

Daarom zijn er in iedere klas van de lagere school 2 leden voor het schoolparlement  

verkozen. 

In de klas wordt er eerst een klassenraad gehouden samen met alle kinderen en hun leer-

kracht. Aan de hand van een afbeelding van een wolk (wat anders kan), een lampje 

(voorstellen) en een pluim (wat goed loopt) kunnen de kinderen verwoorden wat er bij hen 

leeft. 

 

 

 

 

De 2 leden van het schoolparlement 

brengen dan alle voorstellen, pluimen en zaken die anders kunnen uit hun klas mee naar het 

schoolparlement. In het schoolparlement wordt dit alles besproken. Enkele items worden 

meegenomen naar vb. de vergadering van de leerkrachten, de oudervereniging, de mensen 

van de middagploeg enz. 

Eenmaal de aanpak bekend is, wordt die voorgesteld aan alle kinderen op ons forum. Op die 

manier zien de kinderen dat hun mening er toe doet. 

Wat een forum is, vertellen we jullie in de volgende nieuwsbrief. 



Uit de kindermond 
2de kleuter 

Toen juf vroeg wat slakken graag eten, riep een  

kleuter heel enthousiast “mosselen”. Hij bedoelde na-

tuurlijk mos! 

 

In het thema van wero “hier wonen wij” waren we  

bezig over soorten woningen. De kinderen kregen 

korte teksten te horen en probeerden zo te raden 

over welke woning het ging. In een tekst ging het over 

een huis dat kan rijden. Augustine stak heel  

enthousiast haar vinger op en zei: dat is een RIJhuis. 

Voetbaltornooi in Aarsele op woensdagnamiddag  

Onze 4 ploegen speelden prachtig voetbal, met veel inzet, samenspel, respect en vooral op en 

top fairplay!! Een dikke pluim verdiend! 

Nieuws uit de klassen 

Juf Veerle komt, na haar operatie aan de voet, terug naar school na de herfstvakantie.  

Welkom terug juf Veerle! 

Voor juf Katty is het nog afwachten wanneer zij terug kan komen. Wij hopen haar te kunnen verwelko-

men na de kerstvakantie. Ondertussen wensen wij haar goeie moed en voorspoedig verder herstel 

toe. 



Deel 2 voetbaltornooi 

Sfeerbeelden uit het derde leerjaar 



 



HERFST OP SCHOOL  



HERFSTKNUTSELEN IN  HET TWEEDE LEERJAAR 



SFEERBEELDEN 4DE LEERJAAR 



SFEERBEELDEN 4DE LEERJAAR 

L5: bezoek aan het stadhuis in het kader van het WERO-thema  
democratie en de verkiezingen 

L2/L6: tutorlezen 



 


