
Zalig Pasen aan iedereen!

DEN HEUVELAAR

Zesdejaars bouwen 
aan de toekomst

De tijd vliegt. Onze ‘Den Heuvelaar’ van de-
cember ligt nog vers in het geheugen en hier 
zijn we al met onze tweede editie. We hebben 
de afgelopen tijd weer niet stilgezeten. Samen 

met alle kinderen en mensen, die op één of 
andere manier betrokken zijn bij onze school,  
hebben we er weer een mooi trimester van 
gemaakt. Wat er allemaal gebeurde in die tijd, 

kan je hier lezen. Veel leesplezier!
Basisschool Den Heuvel wenst iedereen een 
zalig Pasen!
 DE DIRECTIE

Naar jaarlijkse traditie 
bezochten de leerlingen van 
het zesde leerjaar het Provil 
naar aanleiding van de week 
van de bouw en techniek. Hier 
maken onze zesdeklassers op 
een originele manier kennis met 
allerlei aspecten rond bouw, 
techniek en wetenschap.

In de voormiddag mochten onze 
jongens en meisjes aan de slag als 
echte bouwvakkers. In de hout-
afdeling timmerden ze een nest-
kastje in elkaar. In de cv-hal ( cen-
trale verwarming ) knutselden ze 
een zonnewijzer en probeerden ze 
met buizen een stoeltje in elkaar 
te schroeven. Maar het zwaardere 
werk lag te wachten in de bouw-

EROP UIT

Kleuters op  
bezoek bij bakker
 Blz. 2

Dag van de  
directeur

31 januari was het dag van de di-
recteur, we hadden allemaal iets 
heel speciaals voor onze directeur 
gemaakt. We hadden pralines ge-
kocht, ook had de hele school een 
kaart gemaakt met in grote letters 
BEDANKT! op en alle namen van alle 
kinderen van de school. Op de voor-
kant stonden alle leuke eigenschap-
pen van juf Anja. 

De bel was gegaan en iedereen was 
muisstil. Juf Anja kwam de deur uit 
en alle kinderen klapten voor haar. 
Twee kinderen gaven haar de ca-
deautjes, ze was heel emotioneel 
geworden van al die bedankjes die 
ze dubbel en dik heeft verdiend!  
 DIEDE (6B)

Liesje en Giel naar 
finale in Brussel
Enkele leerlingen van het zesde 
leerjaar van Den Heuvel hebben 
meegedaan met een tekenwedstrijd. 
Het thema was vrede. Twee leerlin-
gen mochten door naar de halve 
finale,  dat waren Liesje en Giel. Er 
waren in het totaal 200 inzendingen 
van heel Limburg en 50 ervan zijn 
natuurlijk gewonnen in de halve fi-
nale. Tien van de vijftig waren door 
naar de finale in Brussel. Daar zaten 
Liesje en Giel bij. En ik hoop dat we 
nog goed gaan presteren in Brussel.

LIESJE (6B)

Samen met de 25-jarige 
landbouwer Ibrahim gingen de 
leerlingen tijdens de vastenpe-
riode  op verkenning in Sene-
gal.  In die periode leidde Ibra-
him ons in zijn buurt rond en 
toonde ons wat hij belangrijk 
vond en hoe hij de strijd tegen 

APRIL 2014

Vasten is bijna voorbij
De Vasten loopt op zijn 
laatste benen. Met Pasen - op 
zondag 20 april - eindigt 
zoals bekend de veertigda-
gen-tijd. Ook op onze school 
werd de vasten gevierd. 

het vijandig klimaat in Senegal 
aanging.Want het regensei-
zoen duurt amper vier maan-
den en de rest van het jaar is het 
daar kurkdroog en snikheet.  
Geen ideale omstandigheden 
om aan landbouw te doen. In 
het vastenproject stond de gie-
ter als symbool centraal voor:

- zorgzaam omgaan met alles 
wat kostbaars is.

- je verantwoordelijkheid op-
nemen om voor iets of iemand 
te zorgen.

- verbondenheid.

- zuinig omgaan met bijvoor-
beeld water.

De kinderen van het tweede 
leerjaar openden, na een fijne 
voorbereiding  in de klas, het 
vastenproject met een vasten-
viering in de kerk.  In die vie-
ring nodigden zij alle mensen 
uit om tijdens de vastenperiode 
de gieter op te nemen.  Zodat 
ieder van ons  zijn druppeltje 
zou bijdragen  voor  verande-
ring en groei in zijn omgeving.  
DE LEERLINGEN VAN HET 

TWEEDE LEERJAAR

CARNAVAL

Rare pakjes aan 
en lachen maar
 Blz. 3

SPORT

Top op Cross  
der Jongeren
 Blz. 6

hal: een muurtje metselen, dakpan-
nen leggen, ijzervlechten,…. Ze 
mochten het allemaal uitproberen. 

Als afsluiter stond een spannen-
de kruiwagenrace op hen te wach-
ten. Zowel de leerlingen als de twee 
juffen zetten alles op alles om een 
goede tijd neer te zetten!

Toen alle brooddozen leeg wa-
ren, zaten onze laatstejaars op-
nieuw  vol energie om er weer in te 
vliegen. Techniek en wetenschap 
stonden in de namiddag op het 
programma.

Tijdens de workshops weten-
schap leerden onze leerlingen lip-
gloss  en een bruisbal maken, ze 
deden een studie rond het mense-
lijk lichaam, ze gingen bij elkaar de 
longinhoud meten en probeerden 

nog allerlei andere interessante 
proeven uit.

Ook de technieklessen zaten 
boordevol leerrijke activiteiten: 
een LEGO-constructie bouwen en 
aansturen met een computer, een 
oefening waarbij een laserstraal 
zijn weg door het lokaal moet zoe-
ken aan de hand van een spiegel, en 
dan nog de laser-pointing waarbij 
er figuurtjes uit hout of schuimrub-
ber gebrand worden.

Kort samengevat : onze jongens 
en meisjes zijn een dagje onderge-
dompeld geweest in de wereld van 
de bouw, wetenschap en techniek. 
Nu weten ze ook wat deze vakken 
precies inhouden als ze volgend 
schooljaar een studiekeuze moe-
ten gaan maken.

Strijd tegen pesten
Basisschool Den Heuvel bindt de 

strijd aan tegen pesten. Zo leerde 
meester Gunter alle kinderen van 
onze school de move tegen pesten 
aan en volgden juffen Hanna, Veerle 
en Karen V. navormingen rond de No 
Blame-aanpak bij pesten. Juf Veerle 
zal hierover in mei nog een twee-
daagse navorming volgen.

Schoolfeest op 24 mei
Noteer nu alvast in je agenda: 24 mei, de dag 

van ons schoolfeest. Wie die dag een hand kan 
helpen, mag dat altijd melden. De ouders/vrij-
willigers nemen immers de tap, hotdogverkoop 
en  tombola voor hun rekening, zodat de leer-
krachten zich ten volle kunnen concentreren op 
de activiteiten met de kinderen. Ook prijzen, die 
kunnen dienen voor de tombola, zijn altijd wel-
kom. Zich melden kan bij  het secretariaat van de 
school: denheuvel@skynet.be of 011/54.02.58 
of via een briefje, dat je kind aan zijn/haar leer-
kracht bezorgt, met vermelding van je naam, te-
lefoonnummer en het feit dat je wil helpen met 
het schoolfeest. Dan contacteren wij jou en stem-
men we samen af wat we wanneer van jou ver-
wachten. Alvast bedankt!    DE OUDERRAAD 


