
Samen op naar een geslaagd 2014

DEN HEUVELAAR

Een tocht door het donker

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie dan ook:

Tijd om van de kleine dingen te genieten.

Rust om stil te staan bij mooie momenten.

Sterkte om tegenslagen te overwinnen.

Vriendschap om je hart te verwarmen.

Humor om wat somber is in te kleuren. 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Fijne feestdagen.

Namens directie en personeel,
Anja Emmers

2013 loopt op zijn laatste benen, het eerste 
trimester van dit schooljaar zit er vandaag 
zelfs helemaal op. Hoog tijd dus voor een 
nieuwe editie van onze schoolkrant. Die heeft, 
zoals jullie misschien al gemerkt hadden, een 
nieuwe naam. Uit alle inzendingen werd ‘Den 
Heuvelaar’ door de redactie gekozen als titel 
voor onze eigen krant. We wensen jullie alvast 
veel leesplezier.

In de donkere dagen voor Kerst werd het 
op vrijdag 13 december voor even nog een 
beetje donkerder. Alle straatlantaarns waren 
uitgezet voor de Twinkeltocht van Basis-
school Den Heuvel, die voor het tweede jaar 
op rij gehouden werd. 

siNt op bEzoEk

Liedjes zingen, 
vragen stellen  
en lekkers eten
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Verboden te parkeren 
aan de schoolpoort

Oproep aan alle papa’s én ma-
ma’s: wees een heer in het verkeer. 
Concreet: gebruik bij het brengen 
of ophalen van de kinderen aan de 
Slinkerstraat de parking achter de 
kerk. “Die afspraken werden ge-
maakt voor de veiligheid van onze 
kinderen”, zegt directrice Anja Em-
mers. “Parkeer dus niet op het voet-
pad, zebrapad of op de weg voor de 
schoolpoorten. Zo kunnen al onze 
kinderen veilig de school bereiken 
en kunnen fietsende kinderen ook 
veilig de weg langs de hoofdschool 
passeren. Alvast bedankt!”

De kinderen probeerden de duisternis te verdrij-
ven met hun zelfgemaakte lampionnen (foto 
boven 1). Ze werden hierbij geholpen door de 
bewoners van de Heuvel, die langs de route hun 
huizen en tuinen sfeervol hadden versierd met 

Giel Hendriks, Vincent Van-
denboer, Ruben Schneijden-
berg, Louise Boone en Yorne 
Hermans deden hun uiterste 
best om een examen van 30 
vragen zo goed mogelijk op te 

december 2013

Maar eerst willen we nog even terugblikken op 
het voorbije trimester. En het mag duidelijk zijn: 
we hebben niet stilgezeten. Alle activiteiten op-
noemen, zou ons te ver leiden, maar de opknap-
beurt van onze school tijdens de zomervakantie 
verdient zeker nog een speciale vermelding. Onze 
klassen zijn weer klasse! 

Trouwens, over iets in de verf zetten gesproken: 

Giel Hendriks, Vincent Vandenboer, Ruben  
Schneijdenberg, Louise Boone en Yorne Hermans. 

Knappe koppen op den Heuvel
Er zitten heel wat knappe 
koppen op onze school. Zo 
namen vijf leerlingen uit het 
zesde leerjaar deel aan de 
halve finale van de wis-
kundequiz in Genk. Twee van 
hen stootten zelfs door naar 
de eindronde in Brussel.

lossen. Ruben en Yorne deden 
dat zelfs zó goed, dat zij naar de 
finale in Brussel mochten.  De 
wiskundequiz inspireerde  Ru-
ben Schneijdenberg en Vincent 
Vandenboer (6A) tot volgend 
verhaal:

de aankomst                 
Eindelijk… na drie kwartier 

rijden waren we er… We moes-
ten ons aanmelden en kregen 
een nummer. Daar stond op 
naar welke klas je moest gaan. 
De toets kon beginnen!

de toets                        
We kregen er twee uur de 

tijd voor en we moesten er 
minstens een half uur aan wer-
ken. De antwoorden moesten 
op je antwoordblad genoteerd 
worden.

Het vertrek 
Toen we allemaal klaar wa-

ren hadden we iets om te knab-
belen. Daarna konden we ver-
trekken! Jammie…. Onder-
weg kregen we nog een ijsje 
van de Mc Donalds!

op twEEDAAgsE

“ De meisjes  
wonnen van 
de jongens”
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wAfELActiE

Zita verkocht 
meeste wafels
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kerstverlichting (foto onder 1). Gewapend met 
zaklamp en vragenlijst moesten er onderweg 
vraagstukken worden opgelost. Ook was er 
een fotozoektocht, waarbij er onderweg her-
kenningspunten moesten worden opgespoord. 
Wat nog niet mee viel, omdat in het donker 
alles er toch net even anders uit ziet.
Ook waren er onderweg nog drie heuse 
stempelposten voorzien, waar men even 
kon uitblazen. Op één van de stempelposten 
zorgden juffrouw Ann en juffrouw Veerle zelfs 
voor muzikale afleiding, geheel in kerstsfeer 

(foto onder 2). De tocht eindigde waar ze 
was gestart, namelijk op de school aan de 
Slinkerstraat. Bij terugkomst waren hier voor 
iedereen door de leerkrachten (foto onder3) 
diverse warme versnaperingen voorzien. 
Eenieder kon volop genieten van hot dogs, 
poffertjes, warme chocolademelk en ander 
lekkers. En om de ergste koude te verdrijven, 
waren er ook glühwein en jenever voorzien. In 
een echte kerstambiance tussen de kerstbomen 
en bij de knapperende vuurkorf (foto boven 2) 
bleef het dan ook nog lang gezellig.

initiatieven als de bosklassen, de tweedaagse, 
culturele voorstellingen, sportnamiddagen, het 
eetfestijn en - vorige week nog - de lampionnen-
tocht bewijzen dat het aangenaam vertoeven is 
op onze school. 

Met dank aan het team van leerkrachten, 
schoolbestuur, secretaresse, codi, mensen van 
de opvang, poetspersoneel, schoolraad, ouder-
raad en alle andere bereidwillige mensen, die 
onze school genegen zijn en ons elke dag opnieuw 
helpen om de slogan van onze school waar te ma-
ken: Basisschool Den Heuvel, op en top school. 

Dat doet ons enorm veel plezier. Via deze weg 
willen we dan ook alle mensen, die onze school 
op één of andere manier op een positieve manier 
hebben ondersteund, heel erg gemeend dankje-
wel zeggen. 

Dank je wel!


