
Normaal was 5 oktober de internationale Dag 
van de Leerkracht, maar zolang konden onze 
kinderen niet wachten. Ze hebben hun juffen en 
meesters op vrijdag 3 oktober al in de bloemetjes 
gezet. Onder de slogan ‘Duim omhoog voor onze 
meester/juf’ kregen onze leerkrachten allemaal 
een mooie kaart met daarop de vingerafdrukken 
van hun kinderen cadeau.  Ook de ouderraad van 
de school liet zich niet onbetuigd. Op alle drie 

de vestigingen werd de rode loper uitgerold, en 
waren onze leerkrachten voor een dagje echte 
celebrities.

Vanzelfsprekend werden de juffen en mees-
ters getrakteerd op een kleine versnapering. 
Ook werd voor één keertje de ‘bewaking’ van de 
speelplaatsen overgenomen van de leerkrachten, 
zodat die extra konden genieten van ‘hun’ dag.
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AGENDA
06/01	 	Driekoningen (leerkrachten

zingen in de straten)
19/01	  medisch schooltoezicht  

(tweede kleuterklas Servaes)
20/01   Danone Nations Cup 

(vijfde leerjaar)
20/01	  Culturele voorstelling  

(vierde leerjaar)
27/01  rollebolle kleuters
28/01		  Cross der jongeren (tweede 

en derde graad Provil)
29/01	 Kijkdag nieuwe instappers
29/01	  Culturele voorstelling  

derde graad
03/02	 Culturele voorstelling kleuters
09/02		 Week van de oudercontacten
12/02	  Kijkdag nieuwe instappers
13/02	 Carnavalsfeest
16/02	 Begin krokusvakantie
20/02	 Einde krokusvakantie
23/02  Medisch schooltoezicht 
 (tweede kleuterklas Warande)
02/03	 Medisch schooltoezicht 
 (tweede kleuterklas Warande)
02/03	  Week-actie “Minder je vaart”
03/03  Klasfoto’s
03/03  Dag van de bouw/techniek 
 Provil
05/03	 Culturele voorstelling 
 (tweede graad)
10/03	 Vastenviering
17/03  culturele voorstelling 
 (eerste graad)
18/03	 pedagogische studiedag
18/03	  Spelinstuif eerste graad 

namiddag
28/03  fuif 50-jarig bestaan  

basisschool Den Heuvel
31/03	  Culturele voorstelling 

(derde graad)
02/04		 kijkdag nieuwe instappers
03/04	 Creadag
03/04	 Kruisweg
06/04		 Begin paasvakantie

WAAR IS DAT FEESTJE?
Carnaval

Omdat onze school de lampion-
nentocht dit jaar heeft geannuleerd, 
wil de ouderraad graag het jaarlijkse 
carnavalsfeest extra in de verf zet-
ten. We zijn van plan na de kleuter-
stoet op school een carnavalsfeestje 
voor alle leerlingen en belangstellen-
de te voorzien. Natuurlijk met toe-
passelijke muziek en een hapje en 
drankje. Goede ideeën en helpende 
handen zijn van harte welkom. Meer 
informatie volgt ongetwijfeld nog.
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Party-time!
Basisschool den Heuvel viert vol-

gend jaar haar vijftigjarig bestaan. 
Dit lijkt de ouderraad een bijzonder 
goede reden voor een feestje. We or-
ganiseren daarom een grote fuif 50 
jaar basisschool den Heuvel-fuif op 
28 maart 2015 in de parochiezaal. 
De ideale gelegenheid voor alle oud-
leerlingen en oud-leerkrachten om 
samen met hun partner, de klasge-
noten van vroeger een keer terug te 
zien. Er zal volop ambiance zijn met 
in aanvang live-muziek en een DJ tot 
in de late uurtjes. De voorverkoop zal 
starten in het nieuwe jaar.  Gezien 
het beperkt aantal plaatsen is het 
raadzaam er snel bij te zijn! Wordt 
vervolgd… De ouderraad

Speelplaatsen verfraaid

Duim omhoog op ‘Dag van de Leerkracht’

Veel ouders waren van mening dat de speel-
plaatsen wel een opfrisbeurt konden gebruiken.

Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn er in-
middels wat zaken veranderd op de speelplaat-
sen aan de drie vestigingen. De ouderraad heeft 
aan de opbrengst van de sponsorloop een be-
hoorlijk bedrag toegevoegd. Met dit beperkte 
budget hebben we dan geprobeerd om het maxi-
male te verwezelijken.

Aan de Warande zijn er een basketbalpleintje 
en nieuwe voetbalgoals bijgekomen. Ook is er 
vers speelzand aangevoerd. Tevens is het (ka-
potte) oude speeltoestel afgebroken en gerecu-
pereerd tot tuimelbaren en evenwichtsbalken. 
Het bestaande speeltoestel is door Wouter vol-
ledig schoongemaakt. Rond de verharding voor 
de klas van juf Barbara is er een omheining ge-
plaatst, zodat bij warm weer de deuren rustig 
open kunnen staan.

Aan de Servaesdreef zijn er tuimelbaren en 
een nieuw voetbalgoaltje geplaatst. Ook zijn er 
nieuwe loopfietsjes gekomen.

Aan de Slinkerstraat is een gedoneerd tuin-
huisje omgevormd tot een speel-o-theek, waar-
uit de kinderen tijdens de speeltijd spelmateriaal 
kunnen ontlenen. Ook is de kapotte oude bloem-
bak verwijderd en zijn hiervoor in de plaats nieu-
we bankjes gekomen. Met dank aan Hubert Van-
duffel, die het laswerk voor zijn rekening nam. 
Er is een heuse (horizontale) klimmuur geïnstal-
leerd. We hebben ook een speciale robuuste en 
waterbestendige werfradio aangekocht, zodat 
de kinderen muziek (van thuis) kunnen afspe-
len tijdens de speeltijd. Er is nieuwe belijning 
voorzien voor het basketbalveld en er zijn hin-
kelbanen geschilderd.

We zijn van mening dat we een stapje hebben 
gezet in de goede richting. Uiteraard staan we 
nog altijd open voor goede ideeën. Ook willen 
we iedereen oproepen die iets bruikbaars over 
heeft voor speelplaats of speel-o-theek contact 
op te nemen met de ouderraad.
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Joepie, weer naar school!
Ook dit jaar was er weer een feestelijk welkom 

voor alle leerlingen en leerkrachten op hun eerste 
dag van dit nieuwe schooljaar. Zoals in de voor-
gaande jaren hebben ook dit jaar Wendy en Veerle 
namens onze ouderraad hier weer het voortouw 
genomen. Dankzij hun inspanningen werden de 
schoolpleinen op alle drie de vestigingen mooi 
versierd. Dit heeft zeker en vast geholpen om bij 
menigeen de pijn van het einde van de grote va-
kantie een beetje te verzachten. En natuurlijk om 
met frisse moed het nieuwe jaar te beginnen. Dus 
Veerle, Wendy en alle helpende handen hartelijk 
dank hiervoor.

Wafelactie een succes
Dankzij de jaarlijkse wafelactie, heeft iedereen 

net na de herfstvakantie weer kunnen genieten 
van verse wafels in verschillende smaken.Geluk-
kig hebben we er ook deze keer weer een heleboel 
mogen verkopen. Zita Scavone heeft haar titel ge-
prolongeerd en ook dit jaar weer de meeste wa-
fels verkocht. Op deze manier kunnen we samen 
op een smakelijke manier een financieel ruggen-
steuntje aan de bos- en zeeklassen geven. Harte-
lijk dank aan alle helpende handen die deze actie 
mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk hartelijk 
dank aan alle ouders en kinderen die zoveel wafels 
hebben helpen verkopen!

320 lekkere gerechten 
Op 16 november was het weer zover en werd 

de parochiezaal voor een dag omgetoverd in een 
heus restaurant. Zonder Michelin-ster of notering 
in de Gault Millau toverden alle helpende han-
den, ouders en leerkrachten, voor meer als 320 
bezoekers de lekkerste gerechten op tafel. Alle 
frieten-bakkers, opdieners, garcons en afwassers 
en aan iedereen die op welke wijze dan ook gehol-
pen heeft: BEDANKT! Zonder jullie hulp hadden 
we dit niet tot een goed einde kunnen brengen. 
Ook willen we alle sponsors nogmaals bedanken 
voor al hun ondersteuning in welke vorm dan ook. 
Vanzelfsprekend zal de opbrengst weer volledig 
ten goede komen aan onze kinderen.


