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Ouderraad van start gegaan
Met liefst 28 zijn ze, de ouders 
die deel uitmaken van de nieuwe 
ouderraad. Die raad vervangt 
het oudercomité en wil de school 
helpen in denken én doen.

Drankbedeling wijzigt
De school schakelt volgend school-

jaar over naar water tijdens de les-
uren. Je mag water van thuis mee-
brengen, maar we verkopen dit ook 
in glazen flesjes op school. Tijdens de 
middagpauze kunnen de kinderen 
wel nog fruitsap, chocomelk of melk 
kopen. Ook deze dranken mogen van 
thuis meegebracht worden.

Doe het  niet verkeerd 
in het verkeer

Onze school doet soms een beroep 
op (groot)ouders om onze kinderen 
te vervoeren. We willen nog even 
herhalen wat daarbij belangrijk is: de 
gordels moeten vastgeklikt worden 
voor elk kind. De jongste kinderen 
zitten best op een verhoogje, maar 
dit is binnen de grenzen van Lom-
mel niet verplicht. Rijden we buiten 
Lommel, dan zetten we de kleuters 
en de kinderen van het eerste leerjaar 
op een verhoogje. Als de plaatsen op 
de achterbank volzet zijn, mag je ook 
een kind vooraan in de auto zetten. 
Kijk na hoeveel zitplaatsen er voor-
zien zijn achteraan. Sommige auto’s 
mogen maar twee personen op de 
achterbank vervoeren. Tijdens de rit 
gemaakt voor het vervoer van kin-
deren mag er niet gerookt worden!

‘Opvangers’ gevraagd
Onze school is nog op zoek naar 

vrijwilligers, die de voor- of na-
schoolse opvang willen doen of de 
middagbewaking. Deze mensen 
worden ingeschreven als vrijwilli-
gers. Ze zijn dus verzekerd en krij-
gen een kleine vergoeding voor de 
onkosten.Eventueel kan er ook via 
PWA ingeschreven worden. De voor-
schoolse opvang duurt van 7.30u tot 
8.30u, de naschoolse van 15.30u tot 
17.00u en het middagtoezicht van 
11.50u tot 12.55u.

Vanaf 8.20u op school 
Voor een goed begrip: de kinderen 

worden pas vanaf 8.20u op school 
verwacht. Kinderen die vroeger 
aankomen, staan niet onder toe-
zicht en de  verzekering trekt zich 
volledig terug als er zich vóór 8.20u 
iets voordoet met kinderen binnen 
de schoolpoorten. Ook het afhalen 
van de kinderen zou stipt moeten 
gebeuren. Ben je niet in de moge-
lijkheid om je kind op tijd af te ha-
len, kan je ten alle tijden een beroep  
doen op onze opvang. Dit tegen een 
kleine vergoeding. Heb je ‘s morgens 
vroeger opvang nodig, dan kan je ook 
daar een beroep doen op de opvang 
aan de Warande.

 
Van zonneweringen over 
wc’s tot digitale borden

 * In de Servaesdreef kwamen er 
nieuwe gordijnen en een slipvrije vloer-
bedekking in het turnzaaltje.
* De kleuterklassen van Barbara en 
Agnes aan de Warande kregen nieuwe 
zonnewering.
* De firma Prowise bracht een digitaal 
bord dat we een week mochten testen. 
De leerkrachten waren erg enthousiast. 
Eigenlijk wilden ze het bord niet meer 
afstaan. Wordt vervolgd...
* Nog aan de Slinkerstraat werden de 
WC’s allemaal voorzien van een nieuw 
binnenwerk en spoelsysteem.
* Nog zo’n weetje: volgend schooljaar 
starten we met een nieuwe methode 
voor Nederlands en we moeten dus heel 
veel nieuwe handboeken plastificeren.

Kleuterklassen aan de Warande zijn ‘beestig’ leuk

De ouderraad, onder leiding van 
voorzitter Frank Bosmans en onder-
voorzitter Bart Vanden Bossche, kan 
via de schoolraad  aan de directie en 
het schoolbestuur duidelijk maken 
wat er leeft bij de ouders/kinderen.  
Met andere woorden: onze stem 
klinkt voortaan tot in de leraarska-
mer.

Daarom hebben de leden van de 
ouderraad elke maand een overleg. 
Daar worden heel wat onderwerpen 
besproken: van schoolactiviteiten 
over recente gebeurtenissen en ver-
anderingen tot toekomstplannen.

Elke ouder is van harte welkom op 
die maandelijke bijeenkomsten. De 
data van de vergaderingen vind je op 
de website van onze school: www.
basisschooldenheuvel.be.

Let wel: de ouderraad is geen 
klachtenbank. Individuele proble-
men horen opgelost te worden in de 
leraarskamer, algemene klachten 

24-28 juni: oudercontacten.
24 juni: netbal vijfde leerjaar.
25 juni: netbal zesde leerjaar.
25 juni: SVS kronkeldiedoe 1e graad.
27 juni: (19u) afscheidsviering zesde     
                leerjaar gevolgd door receptie.
28 juni : einde schooljaar (11.50u)
1-3 juli: schilderwerken aan Warande.
1-4 juli: schilderwerken aan Servaesdreef.
1-5 juli: schilderwerken aan Slinkerstraat.
16-18 juli: schilderwerken aan Warande.
17-19 juli: schilderwerken aan Slinkerstraat.
22-23 juli: schilderwerken aan Warande.
2 september: start nieuwe schooljaar en instapda-
                              tum kleuters geboren voor 03/03/11.

PUZZELTIJD

De ouderraad van ‘Den Heuvel’. 

worden uiteraard wel aangekaart.
De ouderraad helpt de school ook 

letterlijk een handje. Bij het organise-
ren van activiteiten, het opknappen 
van klusjes,... De raad wil verschil-
lende werkgroepjes oprichten - van 
denkers en doeners - en daarbij zijn 
hulp én ideeën altijd welkom. Of, om 
het in de termen van de rapporten 
van onze kinderen te zeggen: als ie-
dereen zijn steentje bijdraagt, krijgen 
we een keitoffe school! Dus: ben jij 
een handige Harry, die wel een klusje 
kan opknappen op school. Tof!

Ben/ken jij een (groot)ouder, die 
verkeersbrigadier wil spelen? Super! 

Kan jij Halloweensoep koken of 
wafels bakken? Lekker! 

Wil je één keer per jaar de handen 
uit de mouwen steken op het school-
feest? Geweldig! 

Heb jij een tip om onze school nog 
toffer te maken? Laat maar komen! 

Zelfs al hou je het bij “dit is mijn 
email-adres, als het mij uitkomt wil 
ik wel komen helpen” vinden wij al 
dik in orde. Vragen/opmerkingen/
tips kan je altijd mailen naar: ouder-
raaddenheuvel@outlook.com

� DE�OUDERRAAD

LACHEN!!! AGENDA
Jantje gaat naar school en vraagt: 
“Juffrouw, word je gestraft voor 
iets wat je niet gedaan hebt?” De 
juffrouw zegt:”Nee,waarom vraag 
je dat?”
“Omdat ik mijn huiswerk niet 
gemaakt heb.”

Lisa ging voor het eerst naar het eerste studiejaar. 
Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van 
het werk en vraagt aan Lisa wat ze al geleerd heeft. 
“Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven.” 
“En wat heb je dan geschreven?”, vraagt papa.
 “Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen.”

De klassen aan de Warande zijn 
sinds kort ook letterlijk beestig leuk. 
Met dank aan Bart Proost, de papa 

van Casper en Sander, die een heel 
mooi dierentafereel op de muur tus-
sen de kleuterklasjes schilderde. 

Bart, bedankt voor de tijd en moeite, 
die je in dit kunstwerk gestopt hebt, 
en voor al die mooie dieren, die ons 

nu vrolijk toelachen. 

MET DANK AAN VOLGENDE SPONSORS:

Bakkerij
 
‘T BROODHUYSCH
Slinkerstraat 69 
Lommel

Frituur
 
BIG TOM
Slinkerstraat 69 
Lommel

Eerste ‘Bye bye basisschoolfuif’
 De ouderraad heeft zijn steun toegezegd bij de (privé-)organisatie van 

een spetterende schoolfuif voor alle schoolverlaters van onze school. Op 
vrijdag 28 juni worden de kinderen op de Warande getrakteerd op een avond 
dansen en feesten met een echte DJ. Een aantal vrijwillige ouders houdt 
een oogje in het zeil. De Bye Bye basisschoolfuif vindt voortaan ieder jaar 
plaats voor alle schoolverlaters. Samen met de jaarlijkse afscheidsreceptie 
zorgt het voor een mooie afsluiting van de basisschooltijd. De eerste editie 
wordt, naast een bijdrage vanuit de ouderraad, mede mogelijk gemaakt 
door de bijdragen van Vital en Kelly Dufour-Marcus van restaurant Diana, 
Tom en Inne Vandepaar-Geboers van frituur Big Tom en  Gerard en Evelyne 
Sanders-Vandenberk van Sanders Verwarming.  DE�OUDERRAAD


