
Schrijf zelf ook een 
verslag, gedicht, mop...

Den Heuvelaar is er voor en door 
de kinderen van onze school. Aarzel 
dus niet om ook een verslag, gedicht, 
mop, raadsel,... in te sturen of te be-
zorgen aan je juf/meester en wie 
weet, staat het wel in de volgende 
editie van onze schoolkrant.
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Vanaf 22 april was er een stagiaire in onze klas. We beleefden een zeer 
fijne week.We leerden alles over brood. Vrijdagnamiddag bezochten we 
de bakker, we bakten er lekkere broodjes. Kijk maar, die week waren wij 
allemaal bakkertjes !

 VIERDE LEERJAAR

Klas vol bakkertjes

Naar aanleiding van het thema lente kwam 
de papa van Jenthe samen met de kleuters 
van juf Martine planten aan ons schooltje in 
de Servaes.  Hij bracht potgrond mee, hang-
potjes, jonge aardbeienplantjes en vitaminen 
(mest).  Kleuters vulden hun eigen pot met 
aarde en een aardbeienplantje.  

Water geven met de gieter ontbrak niet. 
Alle kinderen namen de plantjes mee naar 
huis om ze daar zelf verder te verzorgen.  

Sommige kleuters vertelden een paar da-
gen later dat de bloempjes er al in stonden… 
nu de bestuiving door de bijen nog en dan ho-
pelijk over een paar weekjes van de lekkere 
aardbeien smullen. Nu is het ondertussen zo-
ver: de aardbeitjes rijpen aan de planten en 
een paar kleuters wisten al te vertellen hoe 
lekker zoet ze zijn. Hmmm, heerlijk.
 Juf MARtInE 

Kleuters met groene vingers
Leerlingen uit derde 
maken haiku’s 

De leerlingen van het derde schre-
ven in de godsdienstlessen haiku’s 
om hun verwondering en dankbaar-
heid te tonen voor onze mooie aarde. 
Een Haïku heeft vijf, zeven, vijf let-
tergrepen en de zinnen mogen niet 
rijmen. 

Ik zie de dieren
En ik zie ook de bossen 
Bedankt lieve God.    LukA

God heeft ons gemaakt.
Ons hoofd onze benen. 
God ik bedank je.        WoutER

Vrienden om me heen. 
Ze staan altijd voor me klaar.
Iedereen is blij.   MEgAn

Dank je  goede God
Voor die heel mooie natuur
Voor die vogels vrij.  SAM

Dank je lieve God 
Dank je wel voor de natuur. 
Echt heel bijzonder.    tRIStAn

God ik bedank U    
Voor dat lekkere eten.
 Bedankt super God.     JoRn

Zo mooi de natuur
Ik hou er heel erg veel 
Dank U  voor alles.         BRItt

Maandag 26 mei was het sportdag voor de leerlin-
gen van het tweede tot het zesde leerjaar van onze 
school. Eerst deden we een sponsorloop voor een 
nieuw speelplein, iedereen had z’n best gedaan en 
had hard  gelopen. Daarna had meester Gunter zes 
spelletjes klaargezet.                                         

Het eerste spel dat wij (het zesde) deden, was 
een variant op Chinese voetbal, dat was heel leuk.                                                                                    
Het volgende spel was petanque, het was wel met 
tennisballen, maar het was wel leuk . Het derde spel 
was een hoepelspel, twee mensen bij iedere ploeg 
moeten een hoepel vasthouden en de rest staat in 
het veld en probeerde de bal in de hoepel te gooien. 

Bij het volgende spel moesten we een stok op onze 
hand balanceren en zo snel mogelijk alle kinderen 
binnen brengen.  Bij het vijfde spel moesten we een 
bal in een buis doen en zonder dat de bal eruit viel 
moesten we de bal in een emmer laten rollen  en zo 
snel  mogelijk terug rennen met de buis .

Het laatste spel was het doekenspel, we hadden 
drie doeken voor elk team en één iemand moest de 
bal in het eerste doek leggen en moest dan bij het 
laatste doek wachten tot de bal kwam en als de bal 
er was, moest hij of zij de bal in de hoepel leggen .

Na onze middagpauze mochten we vrij sporten. 
We hadden de keuze uit: voetbal, basketbal, netbal, 
badminton, frisbee gooien, hoelahoepen,… Jam-
mer genoeg begon het toen te regenen en moesten 
we even schuilen. Tot slot mochten we in de speel-
tuin spelen.       

 DAVID (6A)

Sportdag 2014


