
Swimmathon

De swimmathon vond plaats op 5 no-
vember 2014.  

Zowel jongens als meisjes deden mee.  
Alle Lommelse basisscholen zwommen 
om het meest aantal baantjes.  

Het derde, vierde en vijfde van onze 
school deed ook mee.  Het derde en vier-
de zwommen samen voor een overwin-
ning.  Terwijl het vijfde leerlingen ge-
noeg had voor een eerlijke strijd. 

Iedereen vond het fijn, maar het was 
ook wel vermoeiend.  

Merel (5e) en Mats (3e) 
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We zijn op woensdag 19 november 
naar het Belang van Limburg geweest.                       
50 Limburgse leerlingen uit het zesde 
leerjaar mochten die dag meehelpen 
bij het maken van de krant. En dit naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
de rechten van het kind. 

Na een ontvangst gingen we een 
groepsfoto maken en daarna een 
individuele foto. We moesten ook 
een tekst over kinderrechten schrij-

ven en typen. Deze kon je terugvin-
den aan het hoofd van elke pagina.                                                                                    
Toen kregen we een rondleiding en 
informatie over het ontstaan van de 
krant. 

Daan en Raf hebben Thomas Buf-
fel van KRC Genk geïnterviewd. Zij 
waren vooral onder de indruk van het 
grote en mooie huis van de voetballer.                                                   
Iliana en Ilse hebben Sil Jansen van het 
natuurhulpcentrum in Opglabeek ge-

interviewd. Wist je dat ze hier 8 000 
dieren per jaar opvangen?  Bij het zien 
van de leeuwen, zette Ilse toch een 
stapje achteruit.

We hebben enorm genoten van deze 
dag en zijn blij dat we de kans kregen 
om eens achter de schermen van de 
krant te kijken. Jammer genoeg kon 
Senna deze dag niet meemaken om-
dat ze in het ziekenhuis lag.

Daan, Iliana, Ilse en Raf (6a)

“Goede benen op de scholenloop”
De scholenloop werd georganiseerd op 

woensdagnamiddag 24 september. Van 
het vijfde leerjaar deden Olivier, Merel, 
Nora, Eva, Niels, Amelie en ik (Yente) 
mee. In het begin waren ik en Olivier op 
kop. Er waren veel supporters. Vooral 
onze juf Karen riep hard. Op het laatste 
liep ik helemaal vooraan en maakte ik 
nog een klein spurtje en... voila, ik was 
de eerste. Iedereen kreeg nog een zakje 
met een appel, een drankje en een bon. 
Ik mocht dus naar het podium en kreeg 
een gouden medaille. Volgend jaar doe 
ik zeker terug mee. Yente (5a)

De tweede graad is zich mogen 
gaan uitleven in de Soeverein.

Alles met de bal is een bewe-
gingslandschap ontwikkeld rond 
de magische wereld van de BAL en 
is een voorbereiding op het aanle-
ren van de klassieke balsporten in 
ploegverband.

De leerlingen mochten op drie 
verschillende plateaus werken: 
in circuitvorm, ballenestafettes 
en de ploegspelen.

Wat hadden ze genoten van 
deze leerrijke namiddag.

Doe-aan-sport-beurs

Op donderdag 20 november zijn we 
met het zesde leerjaar naar de doe- aan- 
sport beurs in Neerpelt geweest. We heb-
ben er veel sportactiviteiten uitgepro-
beerd.

Aan een boottochtje in de kajak hiel-
den we wel natte kleren over. Het was 
leuk, maar wel lang aanschuiven.

De speleobox  was tof, je moest door 
smalle gangetjes kruipen in het donker. 
In het begin was het  akelig, maar na een 
tijdje werd het plezant .

Sensation: we moesten op een grote 
mat gaan zitten per twee met de rug te-
gen elkaar en dan elkaar eraf duwen. 
Jeroen,Tijs, Daan, Lander en Rico gin-
gen tegen de baas van Sensation en we 
zijn gewonnen!

Je kon er ook katapult schieten of rol-
stoelbasketten  en schermen, boksen en 
wielrennen. Daarna zijn we met de bus 
naar de Dommelslag gereden, waar we 
hebben gezwommen, een groot par-
cours afgelegd op het water en water-
polo of waterbasket gespeeld.  Je kon er 
ook met de banden in de bandenglijbaan 
of in de wildwaterbaan.

Het was een superleuke namiddag!
Jeroen en tijs (6a)

DEN HEUVEL IS EEN SPORTIEVE SCHOOL

Zesdejaars schrijven voor Het Belang van Limburg

Yente  
Moors:
eerste plaats.

Wout  
Moors:
tweede plaats.

Inse  
Mandervelt:
tweede plaats. 

Toon  
Mertens:
derde plaats.

Alles met de bal

Raf Stege en Daan Mertens, samen met twee  
andere junior-journalisten, bij Thomas Buffel.

Iliana Tsiafakis en Ilse Buster bij Sil Jansen van het 
natuurhulpcentrum.

Quinty  
van den Boomen:
eerste plaats.

Op woensdag 24 september 
2014 was er de jaarlijkse scho-
lencross te Lommel.  

Vanaf de start voelde ik dat de 
benen goed waren vandaag. 

Al bij de start was het tempo 
hoog, met als gevolg dat de aan-
tal te lopen meters rap afgelopen 
waren.  Ik kwam enkele meters te-
kort met als resultaat een tweede 
plaats. 

Toch kreeg ik felicitaties van de 
directrice met het behaalde resul-
taat.  Inse 

Mathis  
Wellens:
derde plaats.


