
Beste ouders, leerlingen, 
Zoals u allen reeds weet, vieren we 
dit jaar het 50-jarig bestaan van 
onze school. Ons schoolfeest zal 
dan ook in het thema  50 jaar DEN 
HEUVEL  gevierd worden. 
Hieronder een overzicht: De 
activiteiten starten om 14.00 uur. 
Het feest vindt plaats op de drie 
vestigingen. De Slinkerstraat en de 
Servaesdreef sluit de poorten om 
17.00u, maar aan  de Warande gaat 
het feest door tot… ? 

Warande 
Bonnetjesverkoop (drank en acti-
viteiten ), volksspelen, schminken, 
tap/terras, grabbelton, tombola, 
springkasteel, BBQ, vanaf 16.30 
uur . (inschrijvingen volgen), 
ponyrijden, paardenmolen, bal-
lonwedstrijd, frietkraam, … 

SlinkerStraat
14.00 uur: vertrek fiets- en wandel-
tocht naar en langs de drie vesti-
gingen. Inschrijven kan          vanaf 
14.00u tot 15.30u 
Verdere activiteiten: Schijt- je- rijk, 
bonnetjesverkoop, snoepkraam, 
springkasteel, oude turnles, volks-
spelen, terras, terug in de tijd met 
foto’s en dia’s en mooie herinne-
ringen, …   

ServaeSdreef 
Bonnenverkoop, volkspelen, ijsjes 
verkoop, tattoos zetten, drankver-
koop, pottenkraam…

    
Zoals jullie merken trachten we er 
een uitgebreid feest van te maken en 
hopen jullie allen op ons  50-jarig 
bestaan te verwelkomen . Hou deze 
datum dus zeker vrij.

Het schoolteam  

algemeen

onze School viert 50-jarig beStaan

groot feest op zaterdag 9 mei

Vacatures in de ouderraad
De meeste van U weten inmiddels 

vast dat onze ouderraad niet enkel 
uit leden bestaat die een helpende 
hand komen toesteken bij een van 
onze activiteiten. Omdat we een of-
ficiële ouderraad zijn, moeten we 
aan een aantal spelregels voldoen. 
Deze spelregels brengen ook een 

taakverdeling met zich mee. Omdat 
een aantal van onze leden de fak-
kel willen doorgeven zijn er voor ko-
mend jaar vacatures ontstaan voor:

SecretariS/SecretareSSe
U zorgt voor het versturen van de 

agenda en het maken en versturen 

van de verslagen van de bijeenkom-
sten die vier maal per jaar plaats-
vinden.

PenningMeeSter
U draagt zorg voor een correcte 

verslaglegging van de inkomsten en 
uitgaven van onze ouderraad. Enige 

boekhoudkundige ervaring is niet 
noodzakelijk, wel wenselijk.

Voelt U zich geroepen om in het 
belang van Uw en onze kinderen 
een steentje bij te dragen, of wilt U 
meer informatie, neem dan geheel 
vrijblijvend contact met ons op.

De ouDerraaD

8
… Wij een actie doen voor de vereniging 
St.-Vincencius en voedsel inzamelen 
voor mensen die het moeilijk hebben.
… Wij op 5 maart hebben deelgeno-
men aan de actie Minder je vaart en 
hierbij chauffeurs in de omgeving van 
de schoolpoorten gewezen hebben op 
hun snelheid.
… er nog altijd ouders zijn die niet par-
keren achter de kerk op de daarvoor 
voorziene plaatsen en ze zo nog altijd 
zorgen voor filevorming.
… er veel leerkrachten van onze school 
navormingen volgen over uiteenlo-
pende onderwerpen, zodat we altijd up 
tot date blijven.
… Wij de pedagogische studiedag 
van 18 maart in de vroege ochtend 
begonnen zijn met een gezamenlijk 
ontbijt.
… Wij een moppendoos hebben ge-
installeerd tijdens de jeugdboekenweek 
met als thema ’humor’.
… Wij op 3 april weer een creadag 
organiseren i.s.m. Wico.
… Wij een kapelletje gaan bouwen 
op school.
… Het in de week van 18 mei auto-
luwe schoolweek is.

vervoer voor- en 
naschoolse opvang
Omdat onze school drie vestigingen 
telt, moeten wij veel vervoer regelen 
naar en van de voor- en naschoolse 
opvang tussen de vestigingen. enkele 
ouders hebben ons daar dit jaar al heel 
goed bij geholpen, maar we zouden dit 
graag nog willen uitbreiden. Daarom 
doen we een oproep aan jullie. als je 
volgend schooljaar kinderen kan en 
wil vervoeren ’s morgens of ’s avonds 
tussen één van onze vestigingen - al is 
het maar één moment in de week - dan 
mag je altijd even langskomen aan de 
hoofdschool om verdere afspraken te 
maken. Wij zouden het heel fijn vinden 
als we enkele bereidwillige kandidaten 
zouden vinden.  alvast heel erg bedankt.

anja eMMerS

veilig oversteken
Iedereen die al eens aan de Warande 
is geweest , heeft ze vast al eens zien 
staan bij het zebrapad aan de Heide, 
de verkeersbrigadiers.  Dit zijn ouders 
die geheel belangenloos U en Uw 
kinderen veilig helpen oversteken. 
Het aantal vrijwilligers is de afgelopen 
jaren echter danig geslonken, zodat er 
steeds vaker een beroep moet worden 
gedaan op de leerkrachten. anders dan 
menigeen misschien denkt, dient U Uw 
kind op te halen aan de poort bij de 
Warande of mosstraat en is het overste-
ken aan de Heide strikt genomen niet 
de verantwoordelijkheid van de school.  
We willen hierbij dan ook een oproep 
lanceren om nieuwe verkeersbrigadiers 
te vinden. Bent U een of meer dagen 
per week beschikbaar, of zelfs eens per 
twee weken, alle hulp is welkom. laat 
het ons weten !! De ouDerraaD

WIST Je DaT...

eén, twee... vele koningen
Op zes januari trokken de leerkrachten 

van onze school en enkele vrijwilligers in 
de straten van Heide-Heuvel rond om 
Driekoningen te zingen, dit om geld in te 
zamelen voor een omheining.  

Het opgehaalde geld komt in het spaar-
potje ‘Omheining’ om spoedig gespen-
deerd te worden aan de afbakening. 

Zo zal de school over een groene speel-
plaats in de Acaciastraat beschikken en 
zullen de kinderen hier gebruik van  kun-
nen maken.  

De koningen konden rekenen op een 
warm onthaal en danken alle mensen  
voor hun gulle gift.


