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Intro 

 

Tijdens de winterdagen genieten van een winters weertje en mooie wandelingen. Af en toe wat sneeuw 

uit de lucht... sneeuwpret verzekerd! Nog even en dan begint de lente weer te kriebelen en kunnen we 

volop genieten van de eerste zonnestralen en de fluitende vogeltjes. We kijken er allemaal naar uit!  

De voorbije periode hebben we op school niet stilgezeten. Hier krijg je een bondig overzicht van een 

aantal activiteiten en weetjes. Via de bijhorende links kan je de foto’s bekijken. Veel lees- en 

kijkplezier!  

 

Bedankt Annemie! 

 

Na 42 jaren in het onderwijs te hebben gestaan is juf Annemie klaar om met pensioen te gaan. 

Al deze jaren dienst is zeker niet niks, vanaf nu gaat ze genieten van andere kicks. 

Ze gaf al die jaren met hart en ziel zedenleer en ze kwam altijd vrolijk naar school, keer op keer. 

Nu komt er een volgende fase waarin ze niets moet en lekker mag uitblazen. 

Ze kan nu familie en vrienden elke dag met leuke dingen verbazen. 

Voor een heel bijzonder mens hebben we nog een allerlaatste wens. 

Nog vele leuke jaren om mooie herinneringen te vergaren. 

Proficiat van ons allen, laat de cava nu maar knallen! 

Juf Annemie, we gaan je missen! 
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Onze school in de kijker 

 

Met hun zaklampen gingen de kindjes van KN op onderzoek in het donker. Kijk maar mee! 

In K1A leerden de kleuters over de postbode. Neem een kijkje. 

De kleuters van K1B werden echte dokters en Jules had de windpokken. Ai, ai, ai! 

In K2A maakten de kleuters kennis met de ruimte. Wauw!  

De kleuters van K2B dramatiseerden het sprookje “Sneeuwwitje” Wat een acteertalenten in de klas! 

In K3A werden de kleuters echte autoracers. Race je mee? 

De kleuters van K3B maakten kennis met de Gruffalo. Grrrr! 

In L1A genoten ze volop van hun Sinterklaashoekenwerk! Leuk en lekker! 

L1B leerde over de kilogram en dat deden ze al doende. Is dit licht of zwaar? 

Ze hebben samen al wel kilometers gelezen, onze tweedeklassers! Knap rakkers! 

In L3 kwam Inge, een digitaal bezoekje brengen om over haar beperking te vertellen. Bedankt Inge!   

De leerlingen van L4 maakten een boek in een box. Wat een knappe resultaten! 

De vijfdeklassers staken de handen uit de mouwen en gingen het bos opruimen. Benieuwd? 

Voor een zelfgemaakt autootje en een stoomkring moest je in L6 zijn! Techniek ten top! 

 

Wist je dat… 

 

… er heel wat werd voorgelezen in alle klassen? Genieten maar! 

… we met onze school meedoen aan de FLITSactie omdat we veilig, gezond en duurzaam naar school 

komen belangrijk vinden? 

… we allerlei materiaal inzamelden voor het goede doel van de ouderraad? De kinderen kozen dit jaar 

voor Kirikou, een organisatie die de strijd tegen kinderarmoede aangaat. 

… we dit jaar onze allereerste spaghetti-take-away organiseerden en dat dit een groot succes was? 

… we met onze actie van tekenfund een mooi bedrag inzamelden voor het verfraaien van onze 

speelplaatsen? 

… ‘Meester op de fiets’ langskwam om met de leerlingen van de lagere school fietsvaardigheden te 

oefenen?  

… wist je dat poëzie ons tijdens de gedichtendag dichter bij elkaar bracht, ook al moesten we dit jaar 

wat meer afstand bewaren? Het thema was dit jaar dan ook ‘SAMEN’. 

… Warme William bij ons op school kwam logeren? Wanneer je je eenzaam, angstig of verdrietig voelt, 

kan je bij een warme William altijd terecht. We proberen voor elkaar een warme William te zijn! 

… de kleuters wat warmte en knuffels verstuurden via de post voor de grootouders? 

… je het laatste nieuws van onze school nu ook kan volgen via facebook en instagram? 
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http://schoolheikantactie.blogspot.com/2020/11/voorlezen.html
http://schoolheikantactie.blogspot.com/2021/01/gedichtendag.html
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http://schoolheikantactie.blogspot.com/2021/02/warme-william.html
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Kalender februari-juni (onder voorbehoud) 

 

Ma 22/02 Instapdag 

Woe 03/03 Pedagogische studiedag 

Di 09/03 Escape spel - Sam de Robot L5 + L6 

Woe 10/03 Openklasdag knuffelklas 

Do 11/03 Snow Valley Peer L6 

Di  16/03  Toneel ‘Feest’ KS+LS 

Di 30/03 Individuele foto’s 

Vrij 02/04 Lenterapport 

Za 03/04 Begin paasvakantie 

Ma 19/04  Instapdag 

Ma 03/05 Integratiereis K3-L1 Technopolis 

Do 06/05 Autovrije schooldag 

Zo 09/05 Moederdagontbijt 

Woe 12/05 Pedagogische studiedag 

Do 13/05 O.H. Hemelvaart 

Ma 17/05 Instapdag 

Ma 24/05 Pinkstermaandag 

Woe 26/05 Openklasdag knuffelklas 

Vrij   28/05 Klasfoto’s 

Ma 31/05 Tweedaagse L3+L4+L5 en Sleep-in K3 

Di 01/06 Tweedaagse L3+L4+L5 en Sleep-in K3 

Za 05/06 Schoolfeest 

Do 17/06 Bokrijk K3+L1+L2 

Ma  21/06 Kinderboerderij KN+K1+K2 

Vrij  25/06 Afscheidsfeest K3 

Woe 30/06  Zomerrapport 

 

 

Heikantspruitjes 

 

18/11/2020 Driss, zoontje van meester David (Zedenleer) en broertje voor Nour 

02/12/2020 Josse, broertje voor Lenn (K3B) en Gus (K1B) 

07/12/2020 Eliëze, zusje voor Fé (L3A) en Noah 

23/12/2020 Josefien, zusje voor Warre (K1A) 

28/12/2020 Liv, zusje voor Vik (KN) 

10/02/2021 Roan, broertje voor Zarina (L6A) en Macy Marie (K3B) 
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Kinderpraat 

 

Het ruikt hier naar rozijnenbrood zonder rozijnen. 

Mijn mama heeft mijn haar ‘geortondeusd’. 

Mijn moeke die gaat spaghetti maken zonder groenten.  

Tijdens thema de ruimte zegt een kleuter: ‘De maan lijkt op kaas met gaten.’ 

Hé kijk, daar de planeet Naturius (Neptunus). 

Juf vraagt aan kleuter hoe zijn zusje heet. Na even nadenken antwoordt hij: ‘Schattebolleke’. 

Tijdens de les WO over speelgoed vroeger en nu vraagt de juf aan de kinderen met welk speelgoed hun 

ouders vroeger speelden. Een leerling antwoordt: ‘Een playboy’. (Gameboy) 

 

Openklasdagen 

 

Onze nieuwe kapoenen zijn welkom in de knuffelklas op woensdag 10 maart voor een openklasdag. 

Omwille van de coronamaatregelen kunnen dan enkel de kinderen komen kennismaken die starten na 

Pasen en Hemelvaart. Ouders kunnen hiervoor een afspraak maken via directie@schoolheikant.be of 

bellen naar 016/616470. 

Voor de instappertjes van volgend schooljaar voorzien we een openklasdag op 26 mei. 

 

 

mailto:directie@schoolheikant.be

