
Groot nieuws in den Heuvel
DE SCHOOLKRANT

Vrolijke bende zwaait af

Kies zelf een  
naam en win  
een mooie prijs
Groot nieuws in ‘den Heuvel’. 
De Lommelse basisschool pakt 
immers uit met een eigen school-
krantje. En, nog straffer, jij hebt 
dat op dit moment in handen!

Vrijdag begint de vakantie! En dat betekent 
dus ook dat we vrijdag afscheid nemen van 
de jongens en meisjes van het zesde studie-
jaar. Zij starten na de vakantie immers in een 
nieuwe - middelbare - school. Maar dat doen 
ze niet zonder onze school uit te zwaaien. 
En hoe kan dat beter dan hen (hun tijd in) 
‘Den Heuvel’ in één zin te laten omschrijven? 
Dertig keer adieu.

HET SCHOOLfEEST

Een dag ‘Far West’ 
met cowboys  
en indianen
 Blz. 2

Inschrijvingen 
nieuwe kinderen

Nieuwe leerlingen of kleuters, 
die tijdens het volgende school-
jaar mogen instappen, kunnen 
ingeschreven worden vanaf nu 
tot 5 juli. 

Vanaf  19 augustus zijn onze 
schooldeuren opnieuw geopend. 
Ook dan kunnen er nog inschrij-
vingen gebeuren.

Ben je niet in de mogelijkheid om 
op die dagen langs te komen, dan 
kunnen we altijd een andere af-
spraak maken. Gewoon eerst even 
bellen naar het telefoonnummer: 
011/54.02.58.

 

“Ik ga de school missen, ik heb er zoveel vrien-
den opgebouwd.” (Jasper)
“Leuke school, toffe juffrouwen, ik ga het mis-
sen.” (Denzel)
“Deze school was mijn leven.” (Leonora)
“Ik vind het erg dat ik weg moet, ik vond het 
een leuke school.” (Annelore)
“De beste school ooit, hier raak je nooit ver-
strooid.” (Jens)
“Negen jaren op Den Heuvel zijn negen mooie 
jaren geweest.” (Amelie)
“Hier is het leuk, hier is het tof, deze school is 
een prof.” (Siene)
“Het was een leuke tijd, maar nu nemen we 
afscheid.” (Hanne)
“Ik zal deze school missen, daar zal ik me nooit 
in vergissen.” (Noa)
“Als we deze school verlaten, kunnen we er nog 
altijd over praten.” (Siebe)
“Ik ga nu naar het middelbaar want op deze 
school ben ik bijna klaar.” (Kjell)
“Er was veel leuk huiswerk, ik voelde me hier 
thuis.” (Tjorben)
“Het was een leuk jaar vol belevenissen, ik ga 
het hier heel hard missen.” (Katrijn)
“De herinneringen blijven me altijd bij.” 
(Mirte)
“Al die avonturen zullen eeuwig blijven duren.” 
(Aurelie)
“Bay bay basisschool, het was leuk.” (Scott)
“De lagere school was super, de leuke juffen, 
de leuke schooljaren, maar mijn klas heeft het 
afgemaakt, we zijn een toffe groep!” (Elle)
“Het beste aan deze school waren de leer-
krachten en het samenzijn met mijn vrienden. 
Bosklassen en zeeklassen zullen mij ook nooit 
ontgaan.” (Jarno)
“Den Heuvel aan kop, want deze school is 
top!!! Ik zal nooit de leuke lessen vergeten, 
waarbij ik nogal op mijn tanden heb gebeten.” 
(Arne)

De kleuterjuffen van de 
Warande gaven eerder deze 
maand het goede voorbeeld. 
Zij voorzagen hun poppen-
hoeken (foto) al van een nieuw 
laagje verf. Tijdens de vakantie 
zijn alle andere klassen aan de 
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De naam zegt het zelf: een school-
krantje is een krantje van de school. 
Hierin lees je dus alle laatste nieuw-
tjes en weetjes over onze school. 
Een verslag van een schoolactivi-
teit, een gedicht, geschreven door 
een leerling, een interview of zelfs 
een leuke mop, het kan allemaal.

De bedoeling is vanaf volgend 
schooljaar, samen met onze leer-
lingen, een paar krantjes per jaar 
te maken. Om jullie alvast zin te 

doen krijgen in onze schoolkrant 
-  en vooral om zelf eens te testen 
hoe we dit best aanpakken - sloeg de 
school de handen in mekaar met de 
ouderraad. Wel, dit is het resultaat. 
En eerlijk, we zijn er best trots op. 

Enig probleem: we hebben nog 
geen toffe naam voor onze school-
krant. Maar we zijn er zeker van dat 
jullie ons daarbij kunnen helpen.  
Laat jullie fantasie dus maar eens 
werken en mail jouw voorstel naar 

denheuvel@skynet.be. De leukste 
inzending ziet niet alleen zijn titel 
boven onze volgende schoolkrant 
vermeld, maar wint ook een mooie 
prijs! Geen idee is te gek.

Ook opmerkingen, tips,... zijn 
altijd welkom op onze redactie via  
denheuvel@skynet.be. Want, zo 
zijn we nu eenmaal op school: wij 
leren heel graag bij!

We wensen jullie alvast veel lees-
plezier in ons eerste nummer.

De klas van juf Barbara. 

School in de verf gezet
Kijk allemaal nog maar 
eens goed rond, komende 
week op school. Want na de 
vakantie ziet ‘Den Heuvel’ 
er helemaal anders uit. Onze 
school wordt tijdens de 
vakantie immers letterlijk in 
de verf gezet, alle klassen 
worden geschilderd!

beurt. Zowel die aan de Ser-
vaesdreef, de Warande als de 
Slinkerstraat!

De kinderen hebben hun 
deel al gedaan. Zij liepen tij-
dens de sportdag rondjes, die 
gesponsord werden (zie blz. 
2). Met dat geld konden we 
meer dan 200 liter verf kopen! 
Die staat nu klaar om op de mu-
ren geschilderd te worden. 

KOMEN HELPEN?
Dat gebeurt door alle leer-

krachten en enkele (groot-)
ouders. Maar we zijn nog al-
tijd op zoek naar helpende 

handen. Wie dus nog een paar 
uurtjes kan komen helpen ver-
ven, is van harte welkom. Stuur 
vooraf wel even een mailtje 
naar denheuvel@skynet.be. 
We gaan aan de slag op de vol-
gende data:

Servaesdreef: 1 tot en met 
4 juli.

Warande: 1 tot en met 3 juli, 
16 tot en met 18 juli, 22 en 23 
juli.

Slinkerstraat: 1 tot en met 5 
juli, 17 tot en met 19 juli.

Onze school wordt kleurrij-
ker dan ooit!

Op SCHOOLREiS

Welke reacties 
kwamen het 
meest uit de bus?
 Blz. 3

DE OuDERRAAD

Wie wil onze 
school nog een 
handje helpen?
 Blz. 4

“Ik ga het hier missen, het was supertof! 
Waarom moet ik weg? Misschien omdat ik 
ouder word?!?” (Lore xxx)
“Den Heuvel, de leukste school. Ik zal onze 
juffen en meesters missen, voor al wat ze voor 
ons deden.” (Robin)
“Den Heuvel was mijn basis. En ik zal de leuke 
leerkrachten nooit vergeten.” (Nadine xxx)
“Het was super, de juffen en natuurlijk de 
meesters. Maar ook de kinderen, ik zal jullie 
missen!” (Ellen xxx)
“Dit is het einde van het jaar, nu zijn we klaar. 
Juf Veerle is de beste, maar niemand is de 
slechtste.” (Glenn)
“De lagere school was tof. Vooral het laatste 

jaar, want ik keek uit naar het middelbaar.” 
(Jarne)
“Den Heuvel is top, alle juffen bleven super en 
zeker mijn vrienden.” (Wesley)
“Den Heuvel is de beste school, met de leukste 
leerkrachten, en toffe klassen.” (Frea)
“Den Heuvel is de beste school. Natuurlijk 
de juffen, maar… zeker meester Gunther!!!” 
(Dina xxx)
“M’n tijd in Den Heuvel was altijd fantastisch. 
Van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar 
was geweldig. Maar het laatste schooljaar… 
springt er positief bovenuit!!!” (Benjamin!)
“Den Heuvel aan de top, want de juffen en 
meesters zijn top!!!” (Janne xxx)

De klas van juf Nele. 


