
Luca Valkenborg pakt 
goud op veldloop

Vier-tegen-vier-voetbal

We hadden een sterk team en het 
ging erg goed. Het ging zelfs zo goed, 
dat we de finale bereikt hebben, 
maar we verloren met 4-0 tegen De 
Klimtoren. Ze waren veel beter dan 
wij, maar we hebben het toch goed 
gedaan en veel plezier gehad.

Sem S. (3A)
                   

Voetbal
Op woensdag 2 oktober speelden 

we een voetbaltornooi tegen leerlin-
gen van verschillende andere scho-
len. We hebben ons goed geamu-
seerd en DIK gewonnen!

Wout, BrAm, Jeroen, SVen 
(5A)

Swimmathon (1)
We waren heel zenuwachtig voor 

we gingen zwemmen. We waren met 
zeven kinderen. We waren heel goed 
bezig. En toen waren we heel hard 
aan het zwemmen. Onze turnmees-
ter was heel trots op ons. We had-
den nog de eerste prijs gewonnen. 
We zijn er heel gelukkig mee.

megAn (3A)

Swimmathon (2)
Op woensdag 13 november ging 

de jaarlijkse Swimmathon door in 
het Stedelijk zwembad van Lommel.

Spijtig genoeg waren Alyssa en ik 
de enigen die meededen van het 5de 
leerjaar en moesten we daarom aan-
sluiten bij het 6de.

We moesten 2 keer 8 minuten 
zwemmen. De ploeg die het meeste 
baantjes had gezwommen, was ge-
wonnen.

Onze ploeg zwom de eerste ronde 
81 en de tweede ronde 84 baantjes 
en is hiermee... GEWONNEN! 

DAAn (5B)

Alles met de bal
Het was heek leuk daar, we hebben 

veel lol gehad. We hebben gebasket, 
gevoetbald, gehandbald en hockey 
gedaan en veel andere dingen met 
vreemde ballen.

InSe, LIeS en LoWIe (3A)

Den Heuvel is ook een sportieve school
6

Meteen toen het startschot werd gegeven, heb ik een hoog tempo gelo-
pen. Gedurende heel de wedstrijd ben ik in de kopgroep gebleven. Ook 
mijn vriend Seppe, waarmee ik handbal speel, zat bij mij in de kopgroep.                             

Toen de finish in zicht kwam, begonnen we samen te sprinten. Gelukkig 
was ik sneller en kon ik finishen  met een ruime voorsprong. Mijn vriend 
werd tweede maar het goud was voor mij.     

 Het was fijn om samen met een vriend de overwinning te behalen.

LucA (6A)

“Dit was superleuk”
Leerlingen van 
zesde studiejaar 
naar Doe-aan-
Sport-beurts

Vrijdag 22 november zijn de zes-
deklassers naar de doe-aan-sport-
beurs aan het Dommelhof gegaan 
en ze vonden het superleuk. Na een 
tijdje sporten zijn ze opgehaald met 
de bus en zijn ze naar Dommelslag 
gebracht. 

Binnen, buiten en watersporten 
hebben ze gedaan en ook een bui-
tenbeentje circus: diabolo, een één-
wieler en nog veel meer. Ook kajak, 
boogschieten, speleobox, tennis, 
basket en dansen was niet uitgeslo-
ten en in het zwembad was er ook 
wat te beleven zoals een goal, basket-
ringen en nog meer was er te doen en 
de klassiekers de buis en de wildwa-
terbaan waren ook open. Dit en nog 
veel meer mochten de zesdeklassers 
van Lommel in Neerpelt meemaken.

IAn (6B)

GEZOCHT...
Kandidaten voor opvang?

Onze school is nog altijd op zoek zijn naar mensen om de 
middagbewaking en de voor- en naschoolse opvang voor hun 
rekening te nemen. Dit tegen een vrijwilligersvergoeding van 
5 euro per uur. Ook kandidaten, die pakweg slechts één dagje 
per week een naschoolse opvang kunnen doen, mogen zich 
melden bij het secretariaat van de school: 011/54.02.58 of 
denheuvel@skynet.be

Wie heeft nog decoratiemateriaal?
Onze school is nog op zoek naar decoratiemateriaal. Op 

die manier kunnen we de hal, gangen, lokalen,... inkleden 
in een thema dat past bij de tijd van het jaar. Bijvoorbeeld 
winter, herfst, zomer, lente, carnaval, Pasen, vakantie, kerst, 
advent, ... Alles mag binnengebracht worden op het secre-
tariaat van de hoofdschool.

De DIrectIe

geleidehond Sem op school 

De oom van Famke (vierde leerjaar) en Ruben Schneijden-
berg (zesde leerjaar) bezocht onze school voor de spreek-
beurt van Famke. Zij had gekozen voor het onderwerp 
‘geleidehonden’. De oom van Famke en Ruben is doofblind 
en daarom heeft hij zo’n hond. Hij moet gebarentaal doen 
om te praten. Geleidehonden leren dat ze aan het werk zijn 
als ze een tuig om hebben.

Ze worden getraind op: langs obstakels lopen, schatten 
waar stoepranden zijn, een zebrapad vinden om over te ste-
ken, doorgangen zoeken en nog veel meer. Daarvoor leren 
ze verschillende commando’s. De hond kent zelf de weg niet, 
maar zorgt voor een veilige route. De baas kent de weg. Wist 
je dat je een geleidehond niet mag aaien als hij het tuig om 
heeft. Dan is hij namelijk aan het werk. Hun oom vond het 
leuk om de school een keer te bezoeken.

 FAmKe (4A)

Kennismakingsactiviteit

We hebben een yell uitgevonden in het bos. We hebben een 
wandeling gemaakt in het bos. We hebben een wedstrijd ge-
daan met dennenappels. We hebben verstoppertje gespeeld 
in het bos. We hebben tien bomen aangetikt om het snelste. 
We zijn samen een fijne groep. SArAh, SAm (3A)

Bedankt voor de Efteling-punten
Het derde leerjaar deed mee aan een spaaractie van de krant 

Het Belang van Limburg. Het was de bedoeling om zoveel 
mogelijk punten te verzamelen om zo een dagje Efteling te 
winnen met de klas. Er werden punten gesprokkeld, maar 
helaas niet genoeg om deze dag te winnen. Toch een dikke 
merci aan iedereen die heeft helpen sparen.

De KInDeren VAn het DerDe LeerJAAr

Emma bedacht den Heuvelaar
Emma Hermans uit het eerste leerjaar (lees: 

haar ouders)was de inzender van de naam Den 
Heuvelaar. Zij krijgt een kleine attentie.


