
Op 24 mei vond onder een 
stralende hemel het school-
feest van Basisschool Den Heu-
vel plaats.  Het thema dit jaar 
was ‘vervoer’ en dit in al zijn 
vormen. 

Zo vlogen de kleuters van de 
Servaesdreef rond op hun dro-
men en verklaarden ze hun lief-
de aan het publiek.  Met de kleu-
ters van de Warande gingen we 
op Safaritocht en zagen we al-
lerlei exotische dieren.  Boven-

dien reden ze met stoere motors 
op het podium. 

De leerlingen van de lagere 
school traden in de voetspo-
ren van superhelden zoals in 
de kinderserie Rox, namen de 
bus, reisden als piraten over 
de grote wereldzeeën, gingen 
met de trein naar Oostende en 
transformeerden in echte wiel-
renners. De leerkrachten deden 
niet onder voor de leerlingen en 
stelden hun beste danspasjes 

tentoon. 
Het talrijk opgekomen pu-

bliek keek en zag dat het goed 
was: er werd gelachen, ge-
filmd en heel veel foto’s geno-
men. We zagen de trotse blik-
ken van ouders, grootouders, 
buren en sympathisanten die 
genoten van dit schitterende 
feest. De dag werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue en 
een drankje en dit tot laat in de 
avond.� KEVIN�(6A)
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Schoolfeest is een schoon feest

Hallo beste lezer,
Wij vertellen jullie graag over het school-

feest.
De kleuters van juf Ann en juf Debbie 

vlogen in hun droomwereld rond.
Die van juf Martine dansten op de mu-

ziek van Samson.
De kleuters van juf Barbara reden met 

hun jeep door het oerwoud.
Die van juf Nele veranderden in stoere 

motorboys en motorgirls.
De kleuters van juf Agnes vlogen met 

K3 Airlines.

Het eerste leerjaar danste op Rox.
Het tweede leerjaar reed met de bus.
Het derde leerjaar hun vervoer was de 

boot.
Het vierde leerjaar reed met de trein.
Het vijfde en zesde leerjaar fietste.
En de leerkrachten stonden in de file.
Daarna kon je nog een drankje halen, 

een hotdog eten, barbecueën en je amu-
seren in de disco.

De hotdogs waren lekker!
WOUT�EN�TIJS
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