
Eerste trimester alweer achter de rug

DEN HEUVELAAR

December in teken van veiligheid

Prettige feestdagen!

Onze kerstwens voor jou geldt elke dag weer,
vreugde, geluk, blijdschap en meer.
Onze kerstwens voor jou geldt voor ieder jaar,
liefde, warmte en gezondheid zowaar.
Onze kerstwens voor jou is grenzeloos,
voor jou wensen we altijd iets groots.

Het team van basisschool den Heuvel wenst 
iedereen fijne feestdagen en een gezond 2015!

Het eerste trimester zit er weer 
op. Het was een trimester waarin 
er heel wat gebeurde op basis-
school Den Heuvel.

De maand december stond op 
onze school in het teken van de 
veiligheid.

Hoog bEzoEk

Sinterklaas  
brengt bezoek 
aan onze kinderen
 Blz. 3

Den Heuvel koopt huis en bouwgrond
Dat de aankoop van het 

huis en de bouwgrond in de 
Acaciastraat een feit is, zal 
jullie nu niet meer vreemd in 
de oren klinken. Het is voor 
de school een hele investe-
ring geweest, maar toch wil-
len we ook snel weer verder 
met de aanleg van onze nieu-
we speelplaats. Ook dat zal 
zorgen voor heel wat onkos-
ten. De eerste prioriteit is om 
het stuk bouwgrond te om-
heinen, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Op dit moment zijn de prijsoffertes aan 
het binnenkomen. Verder zullen er verschillende speelmogelijkheden voor de kinderen 
voorzien worden.   Anja

Eind november kregen alle kin-
deren van de hoofdschool een 
fluovestje.
De bedoeling is dat ze dit dragen 
vanaf het moment dat ze op 
de rijweg komen. We willen op 
die manier de kinderen bewust 
maken van de zichtbaarheid op 
de weg. In deze donkere dagen is 
het belangrijk dat kinderen goed 

december 2014

Op 28 augustus gingen de deuren 
van onze school al opnieuw open. De 
kinderen en de ouders kregen dan 
de kans om  een kijkje te nemen in 
hun nieuwe klasje. De ouderavon-
den volgden al in de eerste week van 
september, dan de startviering om 
een goede start van het schooljaar te 
maken. De leerlingen van het zesde 

Leerkrachten  
gaan driekoningen 
zingen in straten

Op 6 januari zingen de leerkrachten Drie-
koningen in de straten van Heide- Heuvel. We 
hopen op die manier al een eerste centje te 
sparen voor de aanleg van onze speelplaats. 
Alle mensen van Heide-Heuvel worden op 
de hoogte gebracht van onze komst via een 
brief. Van 17.30u tot 21.00u zullen we dan 
onze ronde doen in de straten. Ook zullen er 
spaarpotten geplaatst worden bij de plaatse-
lijke handelaars, moest je ons de avond van 
Driekoningen missen, kan je ook daar nog een 
bijdrage leveren. 

Anja

op UitstAp

Vijfde en zesde 
leerjaar genieten 
van zeeklassen
 Blz. 5

bijzoNDERE DAg

Kleuters vergeten 
grootouders niet
 Blz. 7

brachten een bezoek aan het pro-
ject oertijd en aan het Wateringen-
huis. De leerkrachten volgden een 
pedagogische studiedag rond posi-
tief klasklimaat met daarop volgend 
nog een tweede rond No blame aan-
pak.  We gingen met een aantal per-
soneelsleden naar de info- avond van 
Bingel in Genk,  de kleuterleidsters 
hebben al twee studieavonden rond 
het componentenschema achter de 
rug met onze godsdienstinspecteur 
en daarnaast gingen enkele leer-
krachten nog een persoonlijke na-

vorming volgen. De kinderen heb-
ben werkjes gemaakt voor de mis-
sietentoonstelling.  De wafelverkoop 
en het eetfestijn van onze ouderraad 
was zeker een succes te noemen. De 
tweedaagse van het vierde leerjaar 
en  de bosklassen van de derde graad 
zijn ondertussen weer voorbij. Er wa-
ren nog kijkdagen voor onze nieuwe 
instappers, de aankoop van het huis 
en de bouwgrond in de Acaciastraat, 
de grootouderweek bij de kleuters, 
de voorleesweek zowel in lager als 
kleuter, de doe-aan-sportbeurs, het 

sintbezoek, de Europabeurs door de 
leerlingen van het vijfde leerjaar, sta-
giaires kwamen stage doen, sport-
namiddagen voor onze kinderen 
om dan met de kerstviering en de 
kerstcrea het eerste trimester af te 
sluiten. Ongetwijfeld zal ik nu nog 
dingen vergeten op te sommen, maar 
het geeft in ieder geval aan dat we 
niet stilzitten. Bij deze wil ik dan ook 
alle mensen bedanken die dit alles 
mee mogelijk gemaakt hebben.

Anja EMMERS

zichtbaar zijn als ze zich verplaat-
sen in het verkeer.
De kinderen die met de fiets naar 
school komen, worden ook nog 
gevraagd om een fietshelm te dra-
gen om het nog veiliger te maken.
Alle kinderen die de richtlijnen 
correct volgden, werden beloond 
met een sticker. Op het einde van 
de week werden deze stickers om-
geruild voor stempels.
Alle kinderen die op het einde van 
de maand hun stempelkaart vol 
hebben, krijgen een beloning.

Het is natuurlijk ook aan de ouders 
om mee controle uit te oefenen op 
deze veiligheid.
De bedoeling is dus dat ook na 
deze maand, de kinderen met 
fluovestje en fietshelm naar school 
blijven komen.
Ook zou het leuk zijn als kinderen 
die in de mogelijkheid zijn om met 
de fiets of te voet naar school te ko-
men dit zouden doen. Zo beperken 
we ook de drukte van auto’s aan de 
schoolpoorten.
Bij klasuitstappen zullen we in 

de toekomst ook de fluovestjes 
dragen. Ook alle kinderen van 
de Warande en de Servaesdreef 
kregen trouwens een fluovestje,  
zodat ook zij goed zichtbaar zijn 
in het verkeer.
In de loop van het schooljaar zul-
len nog andere verkeersacties aan 
bod komen. We denken nog aan 
de snelheidsactie en de actie Red 
de zebra en natuurlijk de autoluwe 
schooldagen. We danken jullie 
alvast voor de medewerking.

Werkgroep verkeer


