
Op verzoek van de ouderraad heeft 
onze school een lijstje gemaakt van 
zaken die men in en om de school-
gebouwen op de korte en (middel-) 
lange termijn verbeterd wil zien, én 
waarbij ze hulp en ondersteuning 
van ouders nodig heeft.

  
Deze lijst varieert van grote infra-

structuur werken, zoals het vervan-
gen van de omheining aan de Slin-
kerstraat, tot het repareren van een 
klein stukje bestrating aan het eerste 
leerjaar op de Warande. 

Ook staan er een aantal zaken bij 
die de speelplaats(en) moeten ver-
fraaien en zo aangenamer maken 
voor onze kinderen. 

Uiteraard zijn er dingen die we 
snel kunnen regelen en zijn er zaken 
bij die vragen om meer tijd of geld, 
of allebei.

Lange-termijn-wensen op het 
gebied van infrastructuur.

o Overdekte fietsenstalling Slin-
kerstraat en Warande.

o Omheining opfrissen of vervan-
gen.

o Waterfonteinen.

Klusjes voor helpende handen.
o Gaten in speelplaats Slinker-

straat voorzien voor verschillende 
balspelen en belijning.

o Op de Warande twee goals en 
kalklijnen, zodat het een echt voet-
balveld lijkt.

o De hekken verhogen, zodat de 
buren ook veilig in de tuin kunnen 
zitten.

o Op de Warande bij het eerste 
leerjaar komen de klinkers (boor-
den) los.

o Hinkelbanen schilderen op de 
speelplaats van de Warande tussen 
grote poort en chiroheem.

o Afrastering van verharde stuk 
voor de klas van Barbara, zodat bij 
mooi weer de deur open kan, en zo-

dat de kleuters in het voorjaar buiten 
kunnen spelen.

o Op de Servaesdreef een berghok 
voor turnmateriaal en fietsjes, goals, 
tuimelbaren en een overdekking van 
de zandbak.

o Ook zoekt men nog loopfiets-
jes, kookpotten, grote lepels, stevige 
kruiwagentjes en harkjes.

Deze punten vragen een gro-
tere investering,  het is de bedoe-
ling om ze te verwezenlijken over 
meerdere jaren met opbrengsten 
van acties en via sponsoring.

o Op het grasveld aan de Slinker-
straat picknicktafels en parasols.

o Een Octopus-basketbalring (een 
ballenvanger met meerdere korven).

o Ter vervaning van het oude 
speeltoestel aan de Warande een 
speelheuvel met rioleringsbuizen 
om door te kruipen en glijbanen.

o Een hindernissen- of touwenpar-
cours langs het eerste leerjaar aan 

100 euro voor elke klas
De volgende ouderraad vindt plaats op dinsdag 10 
juni (19.30u) in onze school aan de Slinkerstraat. 

Heeft u interesse om ook deel uit te maken van 
onze ouderraad, kom dan zeker langs. 

Voor volgend schooljaar dienen er overigens drie 
bestuursfuncties ingevuld te worden, aangezien 
de voorzitter, de ondervoorzitter en één secreta-
ris omwille van professionele redenen deze taken 
niet meer kunnen verderzetten. Indien u interesse 
heeft voor één van deze functies of indien u vragen 
hierrond heeft, kan u altijd een mailtje sturen naar: 
ouderraaddenheuvel@outlook.com
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De ouderraad gaf afgelopen 
schooljaar 100 euro aan elke klas. 
Met dat bedrag mochten de leer-
krachten materiaal voor de klas 
kopen. De meesten gingen hier-
mee al snel hun gang. Er werden 
boekjes, poppen, verkeersmat-
ten, weerstations, parels, brand-
weerauto,… gekocht. Juf Agnes 
stuurde alvast deze foto naar de 
redactie. “Er wordt al goed ge-
bruik van gemaakt”, laat ze we-
ten. “Daarom: dankjewel aan  de 
ouderraad voor de mooie dingen 
die we kregen voor in de klas !”

AGENDA
2 mei Facultatieve verlofdag
6 mei  Culturele voorstelling 

(tweede leerjaar)
7 mei Autoluwe schooldag
9 mei  Behendigheidsfietsexamen 

(vierde leerjaar)
11 mei  Eerste communie
12 mei  Facultatieve verlofdag
13 mei  Film tweede graad
17 mei  50 jaar parochie
20 mei  Film derde graad
20 mei  Minder je vaart actie
22 mei   Kijkdag kleuters Warande en 

Servaesdreef
24 mei  Schoolfeest
26 mei   Sportdag Slinkerstraat en 

sponsorloop
28 mei   Sportdag Warande en Ser-

vaesdreef en sponsorloop
3 juni  Fietsexamen (zesde leerjaar)
7 juni Vormsel
11 juni  Minitennis (tweede graad)
12 juni  Kijkdag Warande en Servaes-

dreef
20 juni  Schoolreizen
23 juni  Week van de oudercontacten
26 juni  Kronkeldidoe (eerste graad)
26 juni  Afscheidsviering en receptie
27 juni  Einde schooljaar 11.50 uur

Nieuwe methodes
Wist je dat we met acht leerkrachten naar de Van-In-dag 
gingen in Molenheide op 13 maart? We hebben er 
kennis kunnen maken met nieuwe leermethodes en we 
hebben genoten van de receptie. Op 26 februari gingen 
we ook met drie mensen naar de die-Keure-dag. Het 
concept was daar ongeveer hetzelfde.

Niveaulezen
Wist je dat de school een volledige bibliotheek van 300 
boekjes kocht om het niveaulezen voor de leerlingen 
aangenaam te maken?

Schooltypen
Wist je dat alle kinderen, die aan de cursus begonnen, 
met glans zijn geslaagd op 11 maart 2014?

Profs driedaagse
Wist je dat juf Anja op driedaagse ging aan zee? Dit in 
het kader van de  Profs, een driejarige cursus die mensen 
alle kneepjes van het ambt van directie bijbrengt. Het 
was in ieder geval een leerrijke ervaring.

Kijkdagen 
Wist je dat er dit schooljaar nog kijkdagen zijn op de 
Warande en Servaesdreef op donderdag 22 mei en 12 
juni 2014?

Extra lestijden kleuters
Wist je dat er na de paasvakantie acht nieuwe kleuters 
instappen en wij daar een zomerklasje op de Warande 
mee kunnen opstarten?

Secundair onderwijs
Wist je dat de leerlingen die volgend jaar overstappen 
naar het middelbaar volop bezig zijn met hun keuze 
te bepalen. De leerkrachten helpen hen hierbij, zodat 
iedereen op het einde van het schooljaar een goede 
keuze kan maken?

Dikke truiendag
Wist je dat het op 14 februari - naast Valentijn dit jaar 
ook dikke-truiendag - zo warm was, dat niemand iets 
heeft gemerkt van de koude?

Autisme
Wist je dat er zeven mensen van onze school naar de 
Eymardschool gingen om uitleg te krijgen rond ASS? 
Dat we een rondgang kregen op de school waar ze ons 
attent hebben gemaakt op de aanpassingen die er kun-
nen gebeuren en dat er een heus inleefmoment was?

Gordels aan 
Wist je dat we vaak een beroep kunnen doen op (groot-)
ouders om onze kinderen te vervoeren naar evene-
menten? We zijn daar heel dankbaar voor, maar willen 
hen er wel nog eens attent op maken dat alle kinderen 
de gordel vastgeklikt moeten hebben als ze vervoerd 
worden. Dit wordt best bij vertrek gecontroleerd.

DE DIRECTIE

WIST JE DAT...

Kom ook bij  
de ouderraad

Helpende handen en sterke schouders
GEZOCHT:

Lachen, gieren en brullen in het kindertheater
Woensdagmiddag 15 januari was dankzij 

onze ouderraad de parochiezaal van Heide- 
Heuvel voor even een kindertheater. En dan 
ook nog eens een heus theater van de lach. 
Voor ruim tachtig kleuters en kinderen van 
het eerste leerjaar was het lachen, gieren en 

brullen geblazen met de zotte capriolen van 
clown Archibald. 

Hij vermaakte alle aanwezigen met grap-
pen, grollen, goocheltrucs en malle dansjes. 
Regelmatig was het podium dan ook gevuld 
met kinderen die hem hierbij met groot en-

thousiasme hielpen.
Tot slot was er voor iedereen ook nog 

een lekkere traktatie.Zodoende kijken we 
allemaal zeker en vast terug op een zeer ge-
slaagde namiddag.
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de Warande.
o Op het grasveld aan de Servaes-

dreef  overdekte picknicktafels in de 
vorm van een trein .

We zoeken dan ook ouders of an-
dere familieleden/kennissen/sym-
pathisanten, die hier hun schouders 
mee willen onderzetten en die een 
handje willen toesteken.

Heb je goede ideeën of wil je ge-
woon een zaterdagochtend of -mid-
dag een handje toesteken, dan ho-
ren we dit graag. Het motto luidt niet 
voor niets: ”vele handen maken...”
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