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DEN HEUVEL IS EEN SPORTIEVE SCHOOL

“We gaan voor goud”
Beste ouders en leer-

lingen, 

Ons schoolsportjaar 
zit er, op drie activiteiten 
na, weer op. Door het jaar 
heen, nemen we met onze 
school deel aan 19 sport-
evenementen, beginnend 
met de gemeentelijke veldloop in 
september en eindigend met onze 
tref-en netbaltornooien in de laat-
ste weken van het schooljaar . De lijst 
van activiteiten kan je terugvinden 
op je jaaroverzicht.  

Zowel binnen de lesuren als op 
woensdagmiddag staan we klaar, 
om onze kleuren van de school te 

verdedigen of zichtbaar te 
maken .  Dit vraagt niet al-
leen van de school, maar 
ook van de ouders een in-
spanning . Het brengen en 
ophalen van de kinderen is 
niet altijd vanzelfsprekend 
. Hiervoor danken wij u al-
len .  

Onze vele deelnames resulteren 
in de GOUDEN plak voor de uitrei-
king van ‘sportieve school’ . Vermits 
we met onze school naar het hoogste 
streven, is zilver en brons niet aan 
Den Heuvel besteed . Dit trouwens 
al vanaf het begin van het project “ 
Sportieve School”.  

De turnmeester 

Cross der Jongeren

sterke Heuvel
De Cross der Jongeren is een ge-

wone loopwedstrijd, waar de eerste 
20 een prijs krijgen.

Ikzelf (Yente) eindigde als eerste. 
Mijn vriend Thomas was zesde, Sie-
be was 21ste. Er deden ook enkele 
meisjes mee van mijn klas. Merel, 
Ilke en Eva eindigden achter elkaar 
op een 12de, 13de en 14de plaats. 
Pauline kwam als 21ste aan. Mijn 
broer (Wout) was ook eerste. Het 
was een fijne loopwedstrijd, hoewel 
ik wel wat nerveus was in het begin. 

YENTE (5A)

6A boven
Op de cross der Jongeren op 

woensdag 28 januari 2015 maak-
te vooral klas 6A indruk. Bij de jon-
gens werd Wout Moors eerste en 
Daan Mertens tweede, bij de meis-
jes eindigde Lien Sannen ook al op 
de tweede plaats. Dat leverde het 
drietal (op de foto samen met Inse 
en Yente) een mooie medaille op.

voetbAl

Den Heuvel 
winnen 
tornooi

Op 11 maart hadden heel 
wat kinderen van de lagere 
school zich ingeschreven 
voor het voetbaltornooi in 
het  Provil.Blijkbaar zit er in 
het vierde leerjaar  heel wat 
voetbaltalent. Ze kwamen al 
snel met de beker terug naar 
school. Een dikke proficiat 
aan Sem Slenders, Semjon 
Krämer, Toon Mertens en 
Jorn Quanten (4A+4B).

vijfdejaars winnen basketbeker
In de Soeverein waren er basketbalmatchen 

met alle scholen. De ploegen van onze school 
waren 1 Siebe, Yente en Thomas; 2 Olivier, Niel, 
Ward en Wies; 3 Eva, Ilke, Romy en Amélie. Ploeg 
1 had de beker gewonnen. En  iedereen heeft zijn 
best gedaan en plezier gehad! Wies (5A)


