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● Start schooljaar  
De eerste volledige week is voorbij. De kleutertjes hebben dankzij het prachtige weer 
deze week kunnen genieten van de nieuwe zandbak.  
 
De lagere school heeft deze week de startviering gehad. Deze stond in teken van het 
nieuwe jaarthema ‘De kracht van verbinden’.  

● Take away  
Op vrijdag 17 september organiseert de ouderraad een overheerlijke take away. Dit jaar 
zullen er kip, ribbetjes, enzovoort te verkrijgen zijn.  
Via bijgevoegde flyer kan u een QR-code scannen waarmee u nog tot zondag heel wat 
lekkers kan bestellen.  

● Opruimactie  
Binnenkort is het World Cleanup Day en onze ouderraad doet mee! 
Hou je ook van een propere buurt? Draag je onze school een warm hart toe? Meld je dan 
aan voor hun 3de zwerfvuilactie op 11 september via https://forms.gle/3Ng7o5yKaTmEJ6jq8 

● Afval op school    
Wij willen jullie er nogmaals aan laten denken dat koekjes in een doosje mee naar school 
gaan. Op die manier proberen wij de afvalberg op school ook zo klein mogelijk te houden. 
Geef met jullie kinderen ook een gevulde drinkbus mee. Zo slingeren er geen plastic flesjes 
meer rond op school.  

● Parkeren rond de school 
We merken dat er heel wat parkeerproblemen ontstaan bij het brengen en afhalen van de 
kinderen. Heel wat ouders parkeren de wagen voor een garagepoort of oprit. Voor de 
buurtbewoners is dit niet fijn.  
Parkeer de wagen op een correcte manier. Op de schoolwebsite kan je extra informatie 
terugvinden over het parkeren rond de school.  

● Familienieuws  
Op 15 augustus kreeg Mats (K4A) er een zusje bij. Ze kreeg de mooie naam Esmee. Wij 
wensen de familie een dikke proficiat en veel succes.  
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Gesubsidieerde Vrije Basisschool Heilig-Hart 
Albertstraat 38              2860 Sint-Katelijne-Waver 
tel. 015/ 20 96 14 
e-mail: directie@hh-skw.be 
website: http:// hhartschool-skw.be 
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Belangrijke data  
 
13 september    Infoavond 2de kleuterklas (online) 
14 september   Infoavond instapklas en 1ste kleuterklas (online) 
16 september   Infoavond 3de kleuterklas 
22 september   Pedagogische studiedag – kinderen hebben een vrije dag  
22 september   Scholenveldloop gemeente  
26 september   Vormsel  
5 oktober   Schoolfotograaf  
6 oktober   Vrije dag voor iedereen  
8 oktober   G-sportdag 6de leerjaar  
1 november – 5 november Start herfstvakantie  


