
Klaar voor een feestelijk laatste trimester

DEN HEUVELAAR

Kinderen maken buurt schoon

Het zonnetje begint weer te 
schijnen en iedereen voelt het 
kriebelen. De leerlingen en het 
personeel van Basisschool ‘Den 
Heuvel’ voelen het ook. 

cARNAVAL

Op een gekke  
vrijdagmiddag...
 Blz. 2

De kinderen van het vierde en vijfde 
leerjaar hebben op vrijdagnamiddag 20 

maart de straten rondom onze school 
schoongemaakt. Dit in het kader van de 

zwerfvuilactie die uitgaat van de stads-
diensten.
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Het wordt nog een drukte het laat-
ste trimester. Waar we zeker naar uit-
kijken, is het 50-jarig bestaan van 
onze school. Iedereen is al in rep en 
roer om er een mooi feest van te ma-

Einde van vastenperiode
Vasten is een periode van herbronning. Om 

na te denken, om warmte te schenken, om te 
doen, om te hopen… en nog zoveel meer.

In deze vastenperiode wilden de kinderen 
van het tweede leerjaar dat we even stil zouden 
staan bij ‘vriendschap’.  Wat is vriendschap?  
Hoe krijg ik vrienden? Want vriendschap valt 
niet zomaar uit de lucht. Ze wordt opgebouwd, 
steen voor steen, net zoals een huis.  

Samen lachen, ervaringen delen, elkaar hel-
pen en troosten, op uitstap gaan… Vrienden 

vormen een ongelooflijke bron van plezier en 
steun doorheen ons leven. En dit wilden de 
tweedeklassers aan de aanwezigen in de vas-
tenviering aan de hand van allerlei passende 
teksten en liederen duidelijk maken. 

Iedereen vond wel ergens een aanknopings-
punt om eens na te denken over wat echte 
vriendschap is. En dat ieder zijn steentje be-
langrijk is om samen te bouwen aan een school 
waar iedereen vriend is van elkaar, zodat ie-
dereen zich thuis kan voelen.
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Den Heuvel  
verzamelt medailles
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ALgEmEEN

School helemaal in 
de ban van techniek
 Blz. 7

ken. Natuurlijk staan er ook nog vele 
andere activiteiten te wachten, zoals 
schoolreizen, sportdagen, afscheid 
zesdeklassers,  maar dat is weer stof 
voor het laatste schoolkrantje van 
het schooljaar 2014-2015. 

Omdat wij het schoolfeest dit jaar 
op drie vestigingen willen organise-
ren, hebben we extra veel helpen-
de handen nodig. Elk uurtje hulp is 
meer dan welkom. Binnenkort gaan 

de brieven voor de helpende handen 
mee naar huis. Aarzel dus zeker niet 
om je hulp aan te bieden op 9 mei. 
Alvast bedankt. 

De voorbereidingen voor de aan-
leg van een nieuwe speelplaats zijn 
volop bezig. Er komen prijsoffertes 
binnen en alles wordt tot in detail 
nagekeken. Via deze weg willen we 
alle mensen, die ons tijdens de avond 
van Driekoningen zo goed ontvan-

gen hebben, een heel erg gemeende 
DANKJEWEL zeggen. Het heeft het 
personeel van de school een heel 
warm gevoel gegeven op die koude 
avond om zoveel hartelijkheid te mo-
gen ontvangen van de mensen van  
onze parochie. Ook bedankt aan alle 
mensen die na die avond nog geld 
gestort hebben op rekening van de 
school om onze dromen waar te kun-
nen maken.   Anja EMMERS

Directie en 
leerkrachten 
van  
Den Heuvel 
wensen jullie 
een vrolijk 
paasfeest

“Hoezo, melk komt niet uit de fabriek?”
“Hoe bedoel je juf: melk komt niet 
uit de fabriek?” “Bestaan er nog 
ander biggetjes dan die drie van 
bij de wolf?”... Hoog tijd dus om 
alles eens wat van dichtbij te gaan 
bekijken. Daarom trokken we op 
20 maart met de kinderen van 
het eerste leerjaar naar Bazaar 
Kastaar, een interactief centrum 
rond alles wat met het landbouw-
leven te maken heeft.

We kregen er een zéér leerrijke 
voormiddag voorgeschoteld. Als je 
vragen hebt rond zuivelproducten, 
hoe de melk van de koe tot bij ons ge-
raakt, waarom landbouw zo belang-
rijk is, noem maar op, stel ze gewoon 
aan iemand van onze klas. Wij weten 
er sinds kort alles over!

En alsof dit niet genoeg was, 
mochten we in de keuken  ook nog 
eens aan de slag met deze over(h)
eerlijke producten, recht van bij de 
boer. We maakten onze eigen croque 
monsieur, bakten pannenkoeken en 
zelfs soep hebben we gemaakt. Zon-

der onze vrienden van de landouw 
konden we hier enkel maar van dro-
men!! Gesmuld dat er achteraf ge-
daan is, mooi om te zien.

Uitleg, plaatjes bekijken, koken, 
allemaal erg interessant. Maar  hoe 
dit er allemaal in het echt aan toe 
gaat, wisten we nog niet. NOG niet, 
want daar kwam in de namiddag ver-
andering in. Toen stond er namelijk 
een bezoek aan een echt landbouw-
bedrijf op het programma.De agrari-
sche deskundige (om maar niet boer 

te moeten zeggen) stond ons al op 
te wachten. Hij nam ons mee op een 
leerrijke reis doorheen zijn bedrijf. 
En wat voor een bedrijf... de tijd van 
de boer met zijn 50 koeien en wat 
hooi lijkt hier al lang passé. We wer-
den ontvangen in een supermodern 
complex vol met de allernieuwste 
snufjes. Zo worden de koeien niet 
meer met de hand of een machine 
gemolken. Nee, hier worden ze on-
der handen genomen door heuse 
melkrobots! 

“Heeft u een massage nodig me-
vrouw koe, loopt u dan even langs de 
massageborstel.” Een koe zou voor 
minder melk geven, hoor. 

Verder was er ook nog een var-
kensstal. Hier zagen we hoe volwas-
sen varkens eruit zien (en die zijn 
véél groter dan de meeste kinderen 
dachten) en ook de kleine biggetjes 
konden op veel aandacht rekenen. 
Sommigen onder ons mochten er 
zelfs eentje vasthouden. Wat een er-
varing! Het oorverdovende gekwiek 
namen ze er maar al te graag bij.

Als kers op de taart mochten we 
ook nog even kennis maken met de 
jongste aanwinst op de boerderij: 
het pasgeboren veulen van mama-
shetland-pony.

Moe maar voldaan reden we uit-
eindelijk terug naar Lommel. Met 
in onze tas weer een pak nieuwe en 
boeiende bagage.

Een tas melk drinken zal vanaf nu 
nooit meer hetzelfde zijn...

DE juffEn vAn HEt EERStE


