
“Bye bye fuif was het einde”
Nu 2013 bijna voorbij is en er een 

nieuw jaar voor de deur staat, ga je 
gauw terugdenken aan de gebeurte-
nissen van het voorbije jaar.

Het was Kick zijn laatste jaar op Hei-
de-Heuvel, en het was een bijzonder 
schooljaar, ook voor ons als ouders.

Als je aan Kick vraagt wat nu één 
van de hoogtepunten was van 2013, 
zegt hij zonder twijfel: “De Bye Bye 
Basisschool Fuif”! Het was zijn eigen 
idee, want een receptie is leuk maar 
een echte fuif met al je klasgenootjes op echt de laatste schooldag is echt 
het einde!

Nog één keer met al je klasgenootjes feesten voor de overstap naar het 
middelbaar, wat wil je nog meer….

Het idee was geboren, toen nog nadenken over de invulling. Ook de ou-
derraad was bereid hiernaar te luisteren, tips te geven en er werd een bud-
get voor vrijgesteld. 

Gerard Sanders kwam vrijwillig met de muziek, Big Tom en Vital doneer-
den spontaan hapjes, iedereen was enthousiast!

Met een paar ouders die ook stiekem een oogje in het zeil hielden was het 
een geweldige avond die Kick in ieder geval niet snel zal vergeten. Met een 
lach en een traan kwam het afscheid naderbij, het was echt hartverwarmend.

Bedankt aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt en onze wens is 
dat alle 6de klassers in de toekomst zo’n geweldige Fuif krijgen! 

Fijne feestdagen!
Astrid en KicK

dag van de leerkracht

Liefst 370 gevulde magen
Zondag 17 november organiseerde de ouderraad, in samen-

werking met de school, het jaarlijkse eetfestijn, waar 370 kinde-
ren en volwassenen genoten hebben van het buffet, dat wederom 
verzorgd werd door traiteur Marelle.

 Het was weer smullen geblazen en allen gingen naar huis met 
een goed gevulde maag en een glimlach op het gezicht. Ook de 
kinderen hadden zich niet verveeld, want zij konden van hartelust 
kleuren op de placemat met de kleurtjes die zij hadden meegekre-
gen. Om de organisatie van dit festijn vlekkeloos te laten verlopen, 
waren er niet minder dan 60 ouderraadsleden, leerkrachten en 
vrijwilligers aanwezig, waarvoor nogmaals dank. De opbrengst 
van dit eetfestijn zal integraal ten goede komen van de kinderen 
en details hieromtrent zullen op latere datum gecommuniceerd 
worden. Tot volgend jaar.

 de ouderrAAd
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Vijf oktober is de internationale 
Dag van de Leerkracht, maar zolang 
konden de kinderen van onze school 
duidelijk niet wachten. Zij zetten 
hun juffen en meesters op vrijdag 4 
oktober al in de bloemetjes.

Een kus voor de juf en een bank 
vooruit voor de meester, want de 

circa 250 kinderen trakteerden hun 
leerkracht allemaal op een lekkere 
wafel met de boodschap: “Jij bent 
een kanjer”.

Aan de schoolpoorten hingen bal-
lonnen en banners met slogans als 
‘onze juffen en meesters zijn top’ en 
‘onze leerkrachten zijn pure klasse’. 

En ook de ouderraad van de school 
liet zich niet onbetuigd. Zij nam 
voor één keertje de ‘bewaking’ van 
de speelplaatsen over van de leer-
krachten, zodat die extra konden 
genieten van ‘hun’ dag.

de ouderrAAd

Wafelkampioen
Zita scavone 
verkocht 34  
pakken wafels

Er zijn tijdens de wafelactie dit 
jaar heel veel wafels verdeeld, inge-
pakt en uitgedeeld. Dankzij de en-
thousiaste bestellingen hebben we 
niet alleen de computerklas, maar 
alle klassen van onze school voor-
zien van nieuwe koptelefoons! Een 
bijzondere vermelding voor Zita Sc-
avone uit klas 3B. Zij heeft (samen 
met mama) maar liefst 34 pakken 
wafels aangekocht! Dat is meer dan 
een foto waard (met nieuwe kopte-
lefoon als kado)!

Op de foto beneden ziet u de com-
puterklas. Daar staan 16 compu-
ters, die de kinderen gebruiken om 
leerstofonderdelen in te oefenen, 
teksten te leren schrijven in Word, 
opzoekingswerk… Dankzij de op-
brengst van de wafelactie zijn nu  
alle hoofdtelefoons op onze school 
vervangen. Hartelijk dank aan de 
wafelsponsors!!!

de ouderrAAd

AGendA
15/01 kleutervoorstelling parochiezaal
21/01 Danonecup 5de leerjaar
28/01 Rollebolle 4- en 5 jarigen
29/01 Pedagogische studiedag
29/01 Cross der jongeren Provil
30/01 Kijkdag kleuters
31/01 Medisch schooltoezicht 2 Servaes
03/02 Start project techniek derde leerjaar
05/02 Basket 3 tegen 3 derde graad
14/02 Dikke truiendag
18/02 Actie Red de zebra
22/02 Naamviering eerste leerjaar
24/02 Week van de oudercontacten
24/02 Medisch schooltoezicht 2 Warande
25/02 Medisch schooltoezicht 1 Servaes
25/02 Culturele voorstelling 4- en 5 jarigen
27/02 Kijkdag nieuwe kleuters
28/02 Carnavalstoet
03/03 Begin krokusvakantie
10/03 individuele foto’s en klasfoto’s
11/03 Medisch schooltoezicht 1 Warande
13/03 Culturele voorstelling eerste graad
20/03 Culturele voorstelling derde graad
25/03 Culturele voorstelling 4- en 5 jarigen
27/03 Culturele voorstelling tweede graad
29/03 Broodviering eerste leerjaar
03/04 Kijkdag kleuters
07/04 Begin paasvakantie

Helpende handen
altijd welkom

Onze school heeft sinds vorig schooljaar een eigen ouder-
raad. Die helpt de school in denken én doen. Eerst het denken. 
Op geregelde tijdstippen (de agenda van de ouderraadverga-
deringen vind je ook op de schoolwebsite www.basisschool-
denheuvel.be) steken ouders de koppen bij mekaar om te kij-
ken waar ze de school kan helpen. Een afvaardiging van de 
ouderraad maakt ook deel uit van de schoolraad en zo kunnen 
we aan schooldirectie en -bestuur duidelijk maken wat er leeft 
bij de ouders/kinderen. 

Maar we helpen de school ook in doen. De schilderwerken, 
het onkruid wieden voor de schoolstart, de wafelverkoop, het 
eetfestijn,… zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Hel-
pende handen zijn altijd welkom. Wil jij dus ook een hand toe-
steken op pakweg het schoolfeest. Of kan jij een ander klusje 
voor je rekening nemen? Laat het ons weten, dan contacteren 
we je zeker.  de ouderrAAd

Kindernamiddagen op 15/01 en 04/04
Op woensdag 15 januari organiseert de ouderraad, in samen-

werking met de school, een kindernamiddag in de parochiezaal. 
Alle kleuters en kinderen van het eerste leerjaar zijn daar van harte 
welkom. De toegang tot deze clown-show (inclusief een zakje chips 
en een drankje) bedraagt drie euro. De kinderen van het tweede 
tot het zesde leerjaar mogen vrijdagnamiddag 4 april alvast in hun 
agenda noteren. Dan vindt een ‘workshop’namiddag plaats, met 
onder andere djembé, levend standbeeld,… Wie nog een goed idee 
heeft omtrent een mogelijke workshop of wie er zelf één voor zijn 
rekening kan nemen, mag dat altijd laten weten aan het secreta-
riaat van de school of de ouderraad.  de ouderrAAd


