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e-mail: directie.hhoh@leuven-zuid.be

Beste ouders,
Met deze nieuwsbrief zwaaien we 2018 uit. Tijd om
even terug te blikken en meteen ook uit te kijken naar
het nieuwe jaar.
2018 Bracht ons heel wat fijne, leerrijke en gezellige
momenten. Als mooie apotheose van het jaar kregen
we tijdens de week van Sinterklaas een driekoppig
inspectieteam op bezoek, en mochten we heel wat
complimenten ontvangen over de schoolwerking. We
kunnen het jaar dus met veel fierheid
afronden en kijken al uit naar het
vervolg van het schooljaar.

energie aan de Antwerpse
Scheldekaaien
staan.
Hopelijk zijn we dan ook
weer allemaal flink geweest…
Om
helemaal
in
de
Sinterklaassfeer te komen,
werden we de week voordien
getrakteerd op een leuk toneel over ‘de kleermaker van de
Sint’. Ook in de turnzaal werden alle materialen uit de kast
gehaald om een uitdagend “Pietenparcours” te maken.

Aan iedereen een zalige kerst en een
geweldig gezond 2019!

Sint en Piet
zijn weer fit en
gezond!
Dokter P. Illekens bracht
onze
kinderen
een
alarmerende boodschap:
het is niet goed gesteld met de gezondheid van de Sint.
Onze goedheilige man wordt tenslotte toch een dagje
ouder en heeft dringend nood aan een sportieve en
gezonde ‘boost’. Gelukkig zijn onze kinderen dit jaar
KEI – sportief bezig, en wisten ze meteen raad. Met
enkele sportieve workshops, wat gezonde vitamientjes
en een extra sessie ‘bewegen naar
de zon’ wisten onze HHOH-ers de
Sint weer op de been te brengen. Vol
energie vertrok hij dus terug naar
Spanje. Met een flinke dosis Spaanse
zon voor de boeg zal onze grote
kindervriend volgend jaar dus vol
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Schooldoorlichting
Enkele weken vooraf hadden ze het aangekondigd. En toen,
in de week van Sinterklaas, stonden ze hier: Drie inspecteurs
om onze school door te lichten. Gedurende deze week
proberen ze zich een correct beeld te vormen van hoe HHOH
functioneert. Op maandagochtend gaven enkele kinderen
hen een rondleiding door de school. Nadien vonden tal van
gesprekken plaats met het beleidsteam, met leerkrachten
van de kleuter- en lagere school, met een groepje leerlingen
van de derde graad, met een 8-tal ouders (die kinderen in
kleuter, lager en secundair heben), met het zorgteam en met
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de preventieadviseur. In alle klassen vond er een kort
klasbezoek plaats dat nadien in kleine groepjes werd
besproken. Voor de kleuterschool werd de
geïntegreerde werking geëvalueerd. In de lagere
school stonden de leergebieden Nederlands en
wiskunde in de focus. Het was een “stressy” week, toch
blikken we er erg tevreden op terug. Het mooie
resultaat gaf ons de bevestiging en een enorme boost
om er op hetzelfde elan mee door te gaan!
Ze kwamen tot besluit dat er in HHOH “samen school
wordt gemaakt” Alle kleine schakels, die elk
afzonderlijk topprestaties leveren maken dat het een
prachtig geheel vormt. De visie en werking is gedragen
door alle teamleden en medewerkers. Als uitschieter
werd “het leer- en leefklimaat” (zowel in kleuter- als
lagere school) omschreven als een toonvoorbeeld voor
vele andere scholen.
Op vlak van preventie is er structureel nog wat werk a
an de winkel. Door slechts een kleine schakel te zijn
binnen de grote vzw belemmert deze complexe
structuur deze werking. Een uitdaging!
Wie wenst, kan (pas over een maand) het volledige
verslag lezen op de website van onderwijs Vlaanderen.
Op de volgende ouderraad zullen we hier zeker dieper
op in gaan.
(https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod)

11 11 11
Op 11 september trokken de zesdeklassers naar het
kerkhof van Oud-Heverlee. Samen met de schepen van
de gemeente en een vrijwilliger van de heemkundige
kring brachten ze hulde aan het graf van de onbekende
soldaat. Vooraf knutselden ze in de klas een mooi
kunstwerkje met klaprozen. We mogen “de groote
oorlog” nooit vergeten!

Voorleesweek
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Tijdens de voorleesweek kwamen er heel wat ouders en
grootouders even voorlezen. Top! De kinderen waren super
fier en luisterden met volle
aandacht. Dank!

Helm op, fluo top!
Na de herfstvakantie leggen we
traditiegetrouw weer meer nadruk op
de verkeersveiligheid. Naar jaarlijkse
gewoonte organiseerde de ouderraad
een leuke FLUO-dag voor alle kinderen.
In donkere dagen is het immers van
levensbelang om goed gezien te
worden in het verkeer. De kinderen
konden fluo-knutselen en ervaarden met een blacklightdark-room hoe cruciaal het is om fluo te dragen.
Met de actie ‘helm op, fluo top’ leggen we ook de nadruk op
het dragen van een fietshelm. Dit kan levensreddend zijn bij
een ongeluk en we willen dit dus ook ten volle stimuleren bij
de kinderen.

Grootouderdag
In november zetten we
graag de grootouders
in de bloemetjes.
Omdat we weten dat
samen actief zijn zoveel
leuker is dan in de
verte kijken naar een
dansje
van
de
kleinkinderen, proberen we deze activiteit zo interactief
mogelijk in te vullen. Dit jaar trokken de kleinkinderen met
hun grootouders naar het bos voor een heuse
kabouterwandeling. De kinderen van de vijfde klas hielpen
mee om het bos om te toveren tot een echt kabouterbos,
met prachtige tafereeltjes en levensechte paddenstoelenhuisjes. Zelfs de eersteklassers bezochten achteraf het
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mooie bos en zagen de kabouters lopen in de verte. De
magie was dus niet ver weg…

De warmste week

We hopen dat iedereen genoten heeft van de
voormiddag, en willen zeker iedereen bedanken voor
de enthousiaste opkomst!

De vijfde en zesdeklassers zorgden tijdens
de laatste schoolweek van 2018 voor een
geweldig sfeertje op de speelplaats. Tijdens
de warmste week draaiden ze de
aangevraagde nummertjes van alle
kinderen op onze school. Hiermee proberen we geld in te
zamelen voor STAPSTEEN, een vzw uit Brussel die
ondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. We openden
op de speelplaats ook een winkeltje met lekkere en mooie
creaties van de kinderen uit de zesde klas. Ook dit initiatief
bracht een mooie som op. Bovendien liepen er heel wat
leerkrachten mee met de Warmathon in Leuven. Samen
brachten deze acties een aardig centje op. Wat een warmte!

Bewegen naar de zon!
Naast ons dagelijks kwartiertje
lopen namen de kinderen van
de tweede en derde graad deel
aan een kerstloop aan de
Sportoase.
Geen gewone
wedstrijd maar allen samen met
de klas tegen elkaar.
Er werd ook heel hard
gesupporterd.

Zon-tijd: Alle kilometers die onze kinderen dit
schooljaar reeds liepen werden opgeteld. De kinderen
van het vijfde berekenden dit nauwgezet. Als we alles
optellen hebben we enorm veel kilometers gelopen.
De derde graad rekende uit dat we tot in China
geraken! We kregen meteen ook wat info over dit
superleuke land!

Vredesmarkt
Net zoals elk jaar droegen we ook dit
jaar ons steentje bij aan de
vredesmarkt van de GROS OudHeverlee. De kinderen knutselden
heel wat moois voor op de kersttafel
of in de kerstboom en de
leerkrachten konden al dit moois
verkopen tijdens de gezellige markt. Als mooie kers op de
taart trok onze school ook het winnende lotje bij de tombola
van
de
vredesmarkt.
Hierdoor konden we 400
euro
storten
aan
Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Bedankt voor
alle steun!

Zinvol en levensecht leren

Schrijven, schrijven, schrijven,…
•

In de meeste klassen werd keihard gewerkt aan het
schrijven en knutselen van nieuwjaarsbrieven.
Supergeconcentreerd, met de tong uit de mond,
deden de kinderen hun best om er iets moois van
te maken. Zet jullie kinderen maar stevig in de
bloemetjes bij de start van het nieuwe jaar, want
ze hebben hun beste beentje voorgezet!
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“Juf… waarom moeten we dit
leren?” Je hoort het de
kinderen geregeld vragen. We
proberen onze inhouden
bewust aan te brengen.
Nadien wordt gezocht naar
een zinvolle levensechte
toepassingen. Bijvoorbeeld:
Een make-over van je
slaapkamer:
bereken
de
oppervlakte van de muren om
te schilderen. Zoek op internet
de prijs van de verf, bereken je budget,… Van jongsaf aan
trekken de kleuters met touwen en meters het bos in.
(outdoor learning)
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Soep op de speelplaats
Woensdag
19
december werd
onze speelplaats
nog warmer dan
anders:
de
ouderraad zorgde voor heerlijke ‘soep op de stoep’, de
warmste radio hield een marathon-uitzending en alle
ouders en kinderen klonken op een mooi eindejaar en
deden gul een duit in het zakje voor Welzijnszorg. Er
werd maar liefst €262 ingezameld. Het werd een
gezellige middag. Bedankt aan de ouders voor dit
mooie jaarlijkse initiatief!

Smulfeest 2018: “HHO-HELDEN”

die graag een gift of sponsoring overwegen kunnen steeds
hun bijdrage storten op reknr. BE 62 4314 72302161.

Quiz ouderraad (Quiz van Kris)
Op vrijdag 22 maart schotelt onze Krismaster jullie alweer
allerlei moeilijke quizvragen voor. Eens je in elke ronde de
rode draad hebt gevonden, komen de correcte antwoorden
je tegemoet, zo leert de ervaring ons. Geen quiz waarbij je
hoofd vol weetjes moet zitten dus, maar enkele logische
denkkronkels kunnen je vaak vlot vooruit helpen. Zo houdt
onze Krismaster het spannend!
Je kan je nu reeds inschrijven met een ploegje (max. 6 pers.)
Stuur hiervoor een mailtje naar Piet (directie.hhoh@leuvenzuid.be)

Vrijwilligers op school
Op het eind van het jaar zet ik al onze vrijwilligers graag eens
in de bloemetjes! Middagtoezicht, ondersteuning voor
kinderen, Franse praatgroepjes, klussen, …
Het is
ongelooflijk fijn om te zien hoeveel mensen hier mee met
ons de school goed laten draaien. MERCI!
Ben je geïnteresseerd om mee te helpen op school? Geef dan
gerust een seintje.

We nodigen jullie graag uit op zaterdag 2 februari in
Heverlee voor ons jaarlijks smulfeest. Dit jaar gaan we
de heldhalftige toer op. Op het smulfeest proberen we
lekker eten te serveren en kunnen de kinderen ook
samen met mama of papa genieten van leuke
kinderanimatie.
Met de centjes van het smulfeest financieren we elk
jaar een leuk schoolproject. Dit jaar willen we dit
verder inzetten voor de uitbreiding van ons pakket
chromebooks. Deze worden immers zeer intensief en
leerrijk gebruikt in alle klassen!
Na de vakantie krijgen jullie de uitnodigingen en (voor
de geïnteresseerden) ook de sponsorbrieven. Ouders
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(kleuter)onderwijzer: een
knelpuntberoep!
Zoals voorspeld werd, blijkt nu ook . Op de arbeidsmarkt zijn
er nauwelijks nog leerkrachten te vinden. Het is dus best
mogelijk dat we afwezige leerkrachten niet kunnen
vervangen. Dit maakt de de aanwezige leerkrachten soms
dubbel moeten draaien. Hopelijk kunnen we op begrip
rekenen. Gelukkig is er veel solidariteit in het team en helpen
we elkaar. We roeien met de riemen die we hebben en doen
ons best.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA!!
• Ma. 21/1: vrijaf: ped. studiedag
• Za. 2/2: SMULFEEST (H.H.Heverlee)
• Vrij. 8/2: vrijaf
• Vrij.22/3: Quiz OR (sportzaal HHOH)
• Za. 18/5: Schoolfeest (HHOH)
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