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Plezier rond 
electriciteit

Dit schooljaar heeft 2B al veel 
geleerd en zich goed geamuseerd! 
Eén van de dingen die de leerlingen 
heel plezant vonden, was werken 
rond elektriciteit. Aan de hand van 
enkele ontdekdozen, leerden ze een 
stroomkring opbouwen met één of 
twee lampjes en een schakelaar. En-
kele techniekers werden geboren, het 
materiaal kon mijn leerlingen wel 
bekoren! 

Juf Hanne

Kennismakingsdag in de Sahara
BASISSCHOOL DEN HEUVEL IS EEN TOFFE SCHOOL

Op woensdag 10 september is het eerste leerjaar tot 
en met het zesde leerjaar een voormiddag naar de Sa-
hara geweest.Een leuke kennismakingvoormiddag.

‘s Morgens  werden we door onze ouders afgezet aan 
de speeltuin en konden we vertrekken .

We deden spelletjes zoals Chinees voetbal, een ge-
blinddoekt parcours , iets creatiefs maken met alleen 
dingetjes die je vindt in het bos, een klaskreet beden-
ken,  een zandkasteel maken,.  Er waren zo veel mooie 
zandkastelen ! De spelletjes waren echt heel leuk ! 

Op die dag had iedereen veel plezier, want je moest 
veel dingen samen doen. We kregen een soort kaart 
van meester Gunter, zodat de juffen en de meesters de 
weg niet konden kwijt raken :-) 

Hopelijk doen we nog eens dit jaar zo’n toffe dag !!!

 Senna (6a)

derde leerjaar

elfjes maken
Voetbal
veld bal
super groot stadion
er zijn veel spelers
leuk

Leeuw
haar brul
heel scherpe tanden
koning van de dieren
snel

Eenhoorn
hoorn vleugels
zij help iedereen
zij is heel leuk
lief

Giraf
nek poten
staart oren ogen
hij is heel groot 
mooi

Wennen aan de computerklas
De kinderen die op de hoofdschool 

naar school gaan,  weten dat de school 
over een computerklas beschikt.  Maar 
voor de kinderen die naar het tweede 
leerjaar kwamen, was het iets nieuws.  
Naast de vaste computers in de klas, ook 
nog een lokaal met een zestiental com-
puters? Verleidelijk?  Zeker en vast.   

Met veel enthousiasme vertrokken ze 
voor het eerst naar het lokaal.  Met goede 
moed.  Maar al vlug kwamen ze er achter 
dat de computers nog niet aanstonden.  
En hoe zet je zo’n ding aan? Want thuis…

Ja, eerst  enkele basisvaardigheden 
onder de knie krijgen: hoe zet ik een 
computer aan/uit, hoe ontgrendel ik 
een computer, waar kan ik het geluid 
harder/zachter zetten…

Eenmaal dat ze daar mee vertrouwd 
waren, ontdekten ze het volgend pro-
bleem.  Waar op de Bingelsite staat mijn 
takenpakket en hoe  geraak ik daarin?  
Na het ingeven van de algemene codes 
en het persoonlijk geheim wachtwoord, 
logden ze in op de vernieuwde Bingel-
site.  

Na het verkennen van het begin-
scherm en het aanmaken van hun ava-
tar gingen ze met veel enthousiasme aan 
de slag. Momenteel zijn ze al zo’n  vier 
maanden verder.  Alles gaat veel gemak-
kelijker en sneller.  En nu maar oefenen! 

Bingel, Bingel, Bingelen…  Welke ouder heeft er nog niet van gehoord?
Heel waarschijnlijk zal jouw  kind er  wel eens  iets over verteld hebben 

of misschien zat je samen met je kind te Bingelen.  Mocht dat dan het geval 
zijn, dan kon je al vaststellen dat de Bingelsite helemaal vernieuwd is.  
Leerlingen worden meer dan ooit gemotiveerd om te oefenen.  

Zo heeft elk leerjaar een apart eiland met meer dan 4.000 uitdagende 
en gevarieerde oefeningenreeksen, een automatische niveauaanpassing, 
het behalen van pingping, de mini-games  en… ieder zijn eigen avatar.

Om met deze vernieuwde Bingel-site aan de slag te kunnen, trokken 
de juffen van het lager op 25 september  naar de exploratie-avond te 
Genk om ondergedompeld te worden in de vernieuwde Bingelwereld.  
Na  voldoende uitleg konden de juffen thuis zelf de Bingel-site voor hun 
klas activeren. En nu maar… Bingelen!!!�

Bingel Bingel Bingelen

juffen op de schoolbanken
Op maandag 13 oktober zijn de verkiezingen van start gegaan. Iedereen 

mocht foto’s rond heel de school hangen voor reclame te maken. Vrijdag was 
het dan zover, elke kandidaat kon zich voorstellen met een korte speech. 
In de eetzaal was het stemlokaal, waar alle kinderen van het vijfde  leer-
jaar apart mochten stemmen. Ward en juffrouw Karen mochten samen de 
stemmen tellen en de winnaar bekend maken. En de winnaar is geworden: 
Eva Poels. Zij mag samen met Tijs van het zesde leerjaar één keer in de twee 
maanden naar de kindergemeenteraad gaan. 

De eerste keer konden we er niet bij zijn, want we waren toen op zeeklas-
sen. Bij de tweede samenkomst hadden we de kinderburgemeester gekozen 
en de werkgroepen verdeeld. De kinderburgemeester is Dries van basis-
school De Schommel. 

En de werkgroepen van dit jaar zijn: sport, feestelijkheden en milieu.
eva PoelS

kindergemeenteraad

eva Poels en tijs Hendriks verkozen


