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Pedagogische prioriteiten schooljaar 2021-2022 

Zorgvisie 

Iedere gesubsidieerde school is van de overheid 

wettelijk verplicht om een schoolvisie, een 

schoolwerkplan, een zorgvisie, een zorgbeleids-

plan en een taalbeleidsplan te hebben. 

Onze schoolvisie kennen jullie reeds nl. ons kla-

vertjevier. In onze vorige nieuwsbrief hebben we  

dit in de kijker geplaatst. 

 

Vrijdag 1 oktober was er een pedagogische stu-

diedag voor het hele team van de Heilige Fami-

lie. Tijdens deze pedagogische studiedag heb-

ben we gewerkt aan een vernieuwde zorgvisie 

voor onze school. Ook hier hebben we gekozen 

voor een beeld dat alles omvat, zoals bij onze 

schoolvisie. Het beeld toont waar we voor staan  

en wat we belangrijk vinden voor een goede zorgwerking. 

 

Deze missie en visie zijn de basis van ons zorgbeleidsplan. Daarnaast is het zorgcontinuüm de 

theoretische invalshoek om het zorgbeleid op onze school uit te bouwen. Over dit zorgconti-

nuüm vertellen we jullie meer in onze volgende nieuwsbrief. 

 



Uit de kindermond 
 1KA: De juf vraagt ‘Kennen jullie het versje al  

 vanbuiten?’. Een kleuter antwoord: “Ja, ik kan het  

 al vanbinnen!”. 

 
 2KB: Tijdens het oefenmoment tanden poetsen in de klas,  

 waren de kleuters hun tandenborstels aan het vergelijken. 

 Plots zei F: ‘Mijn tandenborstel is wel “allergisch”!’ Ze  

 bedoelde natuurlijk elektrisch.  

 
 Tijdens de schrijfdans van de 3de kleuterklas kwam: 

 “de vulkaan” aan bod. Een kleuter kon niet meer op dit  

 woord komen en omschreef dit als: “de toren van vuur”. 

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING 
We danken jullie allemaal voor de geslaagde Koekenverkoop. 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen kunnen we er niet om heen dat Covid-19 terug wild om zich heen slaat. Daarom 

moeten we tot onze grote spijt de Winterwandeling terug afgelasten. We zijn volop bezig om te 

kijken voor een leuk alternatief. 

 

De Quiz op 04/02/2022 zal zeker doorgaan. Uiteraard hopen we jullie hiervoor op school te 

ontvangen. Indien de omstandigheden het niet toelaten, dan vindt de Quiz terug digitaal plaats 

zoals vorig jaar. 

 

Volg onze Facebookpagina “Oudervereniging Hft” voor meer informatie. 



SCHOOLNIEUWS 

 

 



Automatiseren van wiskunde 
 

 

 

 

Als school vinden we het uiterst 

belangrijk dat we onze kinderen 

basisvaardigheden bijbrengen 

waarop ze de rest van hun leven 

kunnen voortbouwen.  

Dit schooljaar besteden we extra 

aandacht aan het memoriseren 

van de tafels en het automatise-

ren van het optellen en aftrek-

ken tot 20. De aanleiding hiervoor 

waren de minder goede resultaten 

op de afgenomen tempotoetsen 

wiskunde. 

 

 

Dit testmoment is natuurlijk geen eindpunt, maar een stimulans om alles uit de kast te halen en 

dus hierop in te zetten. Hoe doen we dit concreet? 

 

In het 1ste en 2de leerjaar beginnen we iedere ochtend met een flitsmoment. Daarin flitsen we 

de oefeningen tot 10 en 20 en de aangeleerde maaltafels. In het 3de en 4de leerjaar starten 

we ook met een ochtendtaakje. Hierbij worden zowel de tafels als de optellingen en aftrekkin-

gen geoefend. We hopen de kinderen hiermee te motiveren om steeds beter te worden in het 

vlot oproepen van de uitkomsten.  

 

Het is aangetoond dat automatisatie een voorwaarde is om wiskunde vlot te kunnen toepassen 

en begrijpen. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen door onze gezamenlijke inspanningen 

later vlotte rekenaars zullen worden. 

Jaarthema: De wereld rond! 

Ook tijdens de VOORLEESWEEK gingen we de wereld rond en genoten van verhalen voorge-

lezen in andere talen: Engels, Frans, Roemeens, Turks, Spaans, ... 

Een DIKKE MERCI aan alle enthousiaste leesouders en -grootouders. De kinderen genoten 

van alle leuke voorleesmomenten en het ontdekken van al deze vreemde talen! Op naar nog 

leuke activiteiten die ons meenemen op een reis rond de wereld dit schooljaar. 

 
 



Save the date voor het springkastelenfestival! 
Zondag 5 juni 2022 gaat ons springkastelenfestival door op ons schoolterrein. We voorzien een 

15-tal springkastelen voor alle leeftijden. Daarnaast is er een gin-en zomerbar. Grote honger 

van al het springen? Geen nood, doorlopend voorzien we eetstandjes met allerlei lekkers. Hou 

alvast de datum vrij voor deze super leuke dag! 

 

 

VERKEERSNIEUWS 
Basisschool Heilige Familie uit Tielt werd onlangs door de VSV 

(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Ver-

keer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens 

haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie 

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedan-

ken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan 

VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijk-

gerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter the-

orielessen in de klas.  
 

Verkeer rond de school 
De wijkagent vraagt om zoveel als mogelijk het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort te ge-

bruiken. Niet deze aan de Aldolf Loosveldstraat / Driestraat. Dit voor de zichtbaarheid van onze 

kinderen met het vele verkeer dat van overal kan komen. 

 

Verder blijft de Kiss&Ride een succes. Mogen we wel vragen om snel de kinderen 

af te zetten (geen jassen nog aantrekken enz.) aan de Kiss&Ride zone zodat ie-

dereen vlot met de wagen in en uit kan voegen. Alvast hartelijk dank om mee te 

werken aan een veilige schoolomgeving voor onze kinderen. 



NIEUWS UIT DE KLASSEN 
Peuters: Viva Mexico… in Mexico spreken ze Spaans zoals de Sint als hij in Spanje is. De papa van 

Felix komt van Mexico en Felix leerde ons wat Spaans spreken: si, no, buenos dias, adios,… 

We maakten een piñata voor de jarige Sint, bouwden een trajinera, een Mexicaanse boot voor de Sint 

en knutselden een sombrero. Zeer leuk hoe de peuters de vreemde taal snel oppikken! 

1KA: In het thema ‘De buren van Jules’ over diversiteit kwamen enkele mama’s iets uit hun cultuur 

klaarmaken.  

1KB: Enkele vriendjes van de klas geven hun tutjes af aan Sinterklaas. De Sint belooft om er nieuw 

speelgoed van te maken!  



2KA: Tijdens het thema 'SOS stoomboot' knutselen we onze eigen stoomboot. We doen alles zelf. We 

schilderen onze boot, de mast, knippen zelf vlagjes uit, kleuren en knippen een Sint en Piet. Ons focus-

doel is samenwerken. We bouwen samen een stoomboot, het kasteel van de Sint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2KB: Voorleesweek. Deze lieve mama’s kwamen ons voorlezen in andere talen. Zo werd er voorgele-

zen in het Frans en het Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3KA + 3KB: In de derde kleuterklas werkten we rond het thema ‘De letterdief’. We sloten dit thema af 

met een heus letterfeest.  



1LA: In het thema rond ‘de herfst’ gingen we aan de slag met een experiment rond kleuren mengen. Met 
behulp van crêpepapier in de drie primaire kleuren (geel, rood en blauw) maakten de kinderen allerlei 
nieuwe kleuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

1LB: Wie kon er ons beter informeren en lesgeven over de oogst van de maïs in de herfst?  

Onze Clément , de specialist ter zake natuurlijk !!! We genoten van zijn interessante uitleg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze peters en meters van het zesde 

leerjaar knutselden we stippeltjeskronen! 

Een toffe namiddag waarin we elkaar en  

de schoolregels goed leerden kennen. 

 

 

 
 

 

2LA: In de klas blijven we verder dagelijks inzetten op het kwartierlezen maar daarnaast lezen we ook 

in groepjes via onze leescarrousel. Want hoe meer we oefenen, hoe beter het lezen gaat en hoe leuker 

het telkens kan worden!  

 



 

2LB: Tijdens de voorleesweek kwam de mama van Louis een Engels verhaal voorlezen, de mama van 

Ole vertelde een Noors verhaal en de mama van Rosalie sloot de week af met een Frans verhaal. Het 

was heel fijn om al die verhalen in een andere taal te beluisteren. Dank jullie wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de herfstvakantie ging de actie ‘Helm op, fluo top!’ van  

start. We werden in het 2e leerjaar ontwerpers en  

ontwierpen in groepjes leuke fluo-jassen. 

 
3LA: Tijdens de voorleesweek kwamen er verschillende ma-

ma’s (van Laurens, Jasper, Alida en Lore Deroo) voorlezen  (in  

het Engels en het Frans).  

Voor het thema wero mochten we ons eigen 

“bijzonder” talent tonen… Iets dat een ander 

(wellicht) niet kan… Angie kan haar oren bewegen, 

Lore maakt het geluid van een kikker, Luiz trekt 

rare gezichten en Ahmad kan een slang nadoen. 

 

 

De kinderen hebben ook een eigen sketch gespeeld (Samson & Gert). WAUW, ze bruisen van talent! 



 

3LB: Wij gingen met onze klas naar de 

groenzone in de Driesstraat. We maakten er 

muziek met natuurlijke materialen en knut-

selden in het thema ‘de herfst’.  

 

 

De voorleesweek was een succes. Er kwa-

men mama’s voorlezen en er was een groot 

aanbod anderstalige boeken in de klas. 

 

 4LA: We gingen naar de bib en daar speelden we een wedstrijd waarin we konden tonen hoe  

goed we al wegwijs zijn in de bib.  

 

 

 

 

 

 

 

We knutselden zelf zaklampen en we moesten die aan de praat krijgen bij meester Patrick!   

 

 

 

 

 

 

4LB: Afgelopen week was het voorleesweek in klas 4LB!  

De mama van Nicolas kwam een verhaal voorlezen in het Russisch. De papa van Juliette en de 

mama van Louis haalden hun beste Engels boven. Wat was het fijn om die verhalen in andere ta-

len te horen! Volgende week komt de mama van Noor ook een verhaal voorlezen in het Frans! 

Dank je wel aan de ouders die hieraan meegewerkt hebben!   



 

4LB: Wist je dat de leerlingen van 4B zelf een zaklamp hebben gemaakt? Met een soort schakelaar 

konden ze de zaklamp laten werken. Ziehier het eindresultaat! 

 

 
 

5LA + 5LB: Het vijfde mocht in De Ponte de sportieve activiteit van MOEV volgen.  

Het was leuk om in groepen de hele voormiddag actief en sportief bezig te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November staat in het vijfde leerjaar steeds in het teken van Wereldoorlog I en Wapenstilstand. 

Tijdens de uitstap in Ieper werd het thema levendig gemaakt. In Tielt was het de laatste week van  

november dan de beurt aan de leerlingen zelf om te gidsen. Een mooi slot van een belangrijk thema!  

 

 



 

 

 

Op de speelplaats voerden het vijfde en het zesde leerjaar de dag 

voor 11 november een flashmob uit! Samen zongen ze het Vredeslied 

op de speelplaats!  

 

 

Op vrijdag 19/11 trokken de twee zesdes 

naar het Cultureel Centrum. We werden 

betoverd door het zintuiglijk toneelstuk “De 

binnenkamer van Binta”. We mochten zelfs 

even kijken in haar binnenkamer.  

 
 

 

6LB: De mama van Yüle kwam een Duits gedichtje voorle-

zen en de mama van Maja sprak een Pools verhaaltje in. 

Bedankt aan de mama’s. 

 
 

We leerden ‘sneller’ opzoeken in de bib.  

We kregen een woordje uitleg en mochten daarna zelf op zoek... 

Ook in de sportles reizen we rond de wereld. 


