
“Volgend schooljaar wordt speciaal”

DEN HEUVELAAR

Vrolijke bende zwaait af

Directie en 
personeel  
van Basisschool  
Den Heuvel  
wensen iedereen 
een fijne vakantie

Vrijdag zetten we een punt achter 
het schooljaar 2013-2014.  Het 
is bijna niet te geloven. Ook 
dit schooljaar is weer voorbij 
gevlogen.

Vrijdag nemen we afscheid van onze leerlin-
gen van het zesde leerjaar. Zij zwaaien onze 
school uit door basisschool Den Heuvel in één 
zin te typeren.

OP STAP

In een vliegtuig 
op de Keiheuvel  
is keitof
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Donderdag  
28 augustus  
‘kijkdag’

Op donderdag 28 augustus gaan 
de deuren van de klasjes aan de Ser-
vaesdreef en de Warande open van 
17.00 uur tot 19.00 uur. Alle kinde-
ren, die dan al eens een kijkje willen 
nemen samen met hun ouders in hun 
nieuwe klasje, zijn op dat moment 
van harte welkom.

Een school waar ik zoveel leuke momenten 
heb beleefd, dat kan niet meer stuk. (Kevin)
Tout a une fin. (Luca)
Ik heb vanalles bijgeleerd, nu ben ik klaar voor 
het middelbaar! (Ruben)
Deze school is leuk maar jammer genoeg moet 
ik hier weg, wat een pech… (Chayenne)
Het is jammer dat ik deze school moet verlaten. 
(Reno)
Veel leuke herinneringen en veel bijgeleerd. 
(Seppe)
Ik heb me hier keigoed geamuseerd en wil dit 
jaar nog eens overdoen met de leukste juffen op 
aarde: Veerle en Hanna xxx (Brenne)
Een katholieke school waar iedereen thuis 
hoort. (Bram T.)
Het sporten was geweldig! (Willem)
Goede en aardige leerkrachten. (David)
Het waren toffe jaren. (Danique P.)
Veel mooie herinneringen die niemand ons 
afpakt! (Yorne)
We hebben supertoffe juffen en meesters gehad 
en turnen was super! (Zoë)
Het waren de allermooiste en grappigste jaren 
van mijn leven. (Lisa)
Veel mooie en toffe momenten, die we niet zo 
snel vergeten. (Vincent)
De tofste juffen, veel geleerd op een rustig 
tempo… ik ga het hier zeker missen. (Kim-
berly)
We hebben heel veel geleerd. (Danique V.)
Deze school en de mooie momenten ga ik nooit 
vergeten. (Noortje)
In deze school heb ik heel leuke tijden beleefd, 
dat ga ik hier missen. (Diede)
Van het begin tot het einde ging ik graag, al 
ging het soms traag. (Ian)
Basisschool Den Heuvel is een toffe school. 
(Giel)
Mijn zes berekeningen zijn jammer genoeg 
opgelost. (Remi)
Het waren heel leuke jaren vol vreugde en 
plezier, ik ga het hier missen. (Bram S.)
Mijn mooiste kindertijd. (Taïsha)
De leukste tijd van mijn leven. (Jade)
Mijn mooiste vrije jaren! (Liesje)
Op school is er een fijne vriendenkring! (Gitte)
Mijn leerzaamste jaren met de leukste juffen! 
(Louise)
Een leuk schoolleven met leuke momenten 
maar ook soms moeilijke momenten. (Robbe)
Het was een leuk deel van mijn leven. (Jarne)
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De kinderen zijn toe aan vakantie, 
maar we kunnen weer terugkijken 
op een mooi jaar. Samen met het hele 
team hebben we geprobeerd om het 

Leerlingen uit het vierde 
ontmoeten baas van Lego

Op woensdag 21 mei zijn er 8 kinderen naar ZF 
Windpower geweest. Die kinderen waren: Eva Poels, 
Eva Dierickx, Ilke Volders, Romy Lenaerts, Olivier 
Vanheukelom, Lowie Leppens, Senne Frans en Wies 
Brône. Als eerste zijn de kinderen Lego Education 
gaan uitproberen en de volwassenen hebben naar 
een speech geluisterd. De legobaas van Engeland 
Gary Jones, burgemeester Peter Vanvelthoven en 
Ingrid Lieten waren ook van de partij. Je kon ook nog 
met de rondleiding meegaan.      EVa P./WiEs/Romy

ScHOOLfEEST

Optredens 
brengen iedereen 
in ‘vervoering’
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SLimmE ScHOOL

“Bedankt  
   voor de  
   smartborden”
 Blz. 8

iedereen weer naar zijn zin te maken. 
We kunnen het schooljaar met een 
goed gevoel afsluiten.

Maar we kijken natuurlijk ook 
weer uit naar het nieuwe schooljaar.
Wat zal het volgende schooljaar ons 
weer aan hoogtepunten brengen?

Ik kan al een tipje van de sluier op-
lichten. Onze school bestaat 50 jaar 
en dat zullen we zeker niet onopge-

merkt voorbij laten gaan.We hebben 
dus weer mooie vooruitzichten.

Maar nu is het tijd voor iedereen 
om te genieten van een welverdiende 
en deugddoende vakantie.

Bedankt aan iedereen die van dit 
schooljaar weer een op en topjaar op 
Den Heuvel gemaakt heeft.

anja EmmERs


