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Intro 

Vorig schooljaar beloofde een ‘Beestig’ jaar te worden. We hadden niet gedacht dat het zò beestig zou 

worden. Dit schooljaar starten we een ‘Magisch’ jaar.  

We gunnen meester Leo een welverdiend pensioen en ontvangen juf Mara met open armen in onze warme 

school. Wandel mee door onze magische activiteiten en geniet ervan. Benieuwd?  

Klik dan op de onderstaande linken!  

Veel kijkplezier!  

                                                                                                                

Dankjewel meester Leo 

Dag Leo, … Dankjewel! 

14 jaar gaf je het beste van jezelf…. Dankjewel Leo.                                         

Het laatste schooljaar ging eindigen met een explosie van feestjes! Een explosie was het wel,  

van ‘gekroonde’ beestjes, niets was meer zoals het was, alles werd onzeker. Dankjewel Leo!? 

Ook door deze moeilijke periode loodste je de kinderen en leerkrachten veilig langs het juiste pad. 

Gemakkelijk was het niet, regeltjes veranderden steeds, er was onzekerheid alom, maar dankzij uw 

correcte leiding kwam er toch nog een mooi einde aan uw pensioenjaar…. Dankjewel Leo! 

14 mooie jaren heb je samen met de inzet van ouders, kinderen, leerkrachten, ouderraad en schoolbestuur 

van onze school een gemeenschap gemaakt, om Heikant-trots op te zijn…. Dankjewel Leo! 

14 mooie jaren … natuurlijk was het niet altijd peis en vree… maar wij onthouden de vele mooie 

momenten, vele nieuwe ervaringen, grappige anekdotes en zoveel fijne herinneringen. Dankjewel Leo! 

14 mooie jaren, vele pagina’s voor altijd gebeiteld in de herinnering van vele kinderen, ouders, 

leerkrachten en zovele anderen.... Dankjewel Leo! 

De Heikant wenst je nog heel veel levensvreugde, geniet maar van nog vele jaren pensioen!  

En oh ja, DANKJEWEL LEO!!        
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Welkom juf Mara 

Goodbye meester Leo! Hello juf Mara! 

Wij heten juf Mara van harte welkom in onze school. We hopen dat ze snel haar draai vindt en weer een 

nieuwe stempel op onze school kan drukken.  

Corona zorgde ervoor dat ze meteen in volle actie moest starten. Welkom juf Mara! 

Hier vinden jullie een korte voorstelling van juf Mara, gezien door de bril van onze zesdeklassers. 

Nieuwsgierig als ze zijn, hebben ze haar ook enkele ‘prangende’ vragen gesteld. Lees maar even mee.   

‘Jullie hebben wel gezien in de titel dat we gewoon juf Mara mogen zeggen i.p.v. directrice Mara.  

Juf Mara heeft al heel veel werk geleverd. Ze heeft direct corona er ook moeten bij nemen en dat is een 

hele boel werk. Corona heeft ervoor gezorgd dat onze vorige directeur ‘meester Leo’ geen mooi 

afscheidsfeest heeft gekregen en juf Mara heeft door Corona geen openingsfeest gekregen. Maar alles goed 

en wel... Hier zijn wat weetjes over juf Mara: 

Hoe jong is ze? 36 

Heeft ze kinderen? Ja, ze heeft 2 kinderen 

Haar lievelingsdier? Een aap 

Haar lievelingsliedje? Vrolijke liedjes 

Haar lievelingszanger(es)? Veel zangers en zangeressen 

Haar lievelingsplek? De bergen in Italië 

Heeft ze huisdieren? Ze heeft geen huisdieren 

Oké, dit was het zo’n beetje. Willen jullie nog iets weten...? Je leert ze zeker nog beter kennen!’ 

WELKOM JUF MARA!!  
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Onze school in de kijker 

Er zat een klein kaboutertje... Waar? In de knuffelklas. 

Belle en Blub twee goudvisjes op bezoek in K1. Klein wit visje, kijk eens hier. 

Iedereen verschillend en toch hetzelfde. Dat ontdekten we in K2A. 

K2B genoot van een mooie herfstwandeling in het bos. Samen herfstschatten zoeken. 

In K3A gingen de kleuters terug in de tijd van de Ridders en Jonkvrouwen. QR-codes scannen. 

De kleuters van K3B kwamen heel wat te weten over ‘groenten’. Proeven maar. 

Op verkenning voor een propere buurt. Een verrassing van formaat voor L1: werken met de kraan. 

L2 beleefde een leuke uitstap naar het bos en naar de speeltuin van Bekaf. Genieten maar! 

De derdeklassers gingen op bezoek bij de dieren in Planckendael. Kijk eens hier. 

Meneer Hikketakketoe kwam met L4 kampen bouwen. Bouw je mee? 

De leerlingen van L5 kregen een initiatie in American games. Zie hier! 

Babs een kleine labrador die volop geniet van alle aandacht. Werelddierendag in L6. 

 

Wist je dat… 

… het thema van dit schooljaar “Een Magisch jaar” is? 

… op onze school al volop aan BreinLeren wordt gedaan? Wat is dat BreinLeren nu eigenlijk? 

… onze speelplaatsen een serieuze upgrade kregen? Picknickbanken, hinkelparken, twister, fit-o-meter, … 

… we nog steeds dopjes van drankflessen verzamelen om te sparen voor een blindengeleidehond? 

… al onze leerlingen vele kilometers liepen op de ‘Meanderloop’? Proficiat jongens en meisjes! 

… er op de Strapdag weer heel wat vriendjes met de fiets, te voet of met de step waren? Proficiat! 

… de kinderen in het derde leerjaar eindelijk hun eerste communie konden vieren op 18 oktober? 

 

Kalender november-december (onder voorbehoud) 
 

Za 21/11  Spaghettidag de ‘corona-editie’ (afhaal) 

Zo 22/11  Spaghettidag de ‘corona-editie’ (afhaal)   

Ma 30/11  Toneel ‘Sint’ KS/L1 en L2  

Vrij 18/12  Kerstdrink Ouderraad 

Vrij 18/12  Rapport LS-2 

 

 

 

http://schoolheikantkn.blogspot.com/2020/10/er-zat-een-klein-kaboutertje.html
http://schoolheikantk1.blogspot.com/2020/10/wit-visje-we-werkten-een-paar-weken.html
http://schoolheikantk2.blogspot.com/2020/09/mijn-lichaam.html
http://schoolheikantk2b.blogspot.com/2020/10/herfstwandeling.html
http://schoolheikantk3.blogspot.com/2020/10/thema-ridders-en-kastelenprinsen-en.html
http://schoolheikantk3b.blogspot.com/2020/09/thema-groenten.html
http://heikantl1b.blogspot.com/2020/09/in-de-buurt.html
http://schoolheikant.blogspot.com/2020/10/bekaf-en-bos.html
http://schoolheikantl3.blogspot.com/2020/10/planckendael.html
http://schoolheikantl4.blogspot.com/2020/09/mr-hikketakketoe-leert-ons-kampen-bouwen.html
http://schoolheikantl5.blogspot.com/2020/10/americcan-games.html
http://schoolheikantl6.blogspot.com/2020/10/babs-op-school.html
http://schoolheikantactie.blogspot.com/2020/09/breinleren.html
http://schoolheikantactie.blogspot.com/2020/09/strapdag.html
http://schoolheikantactie.blogspot.com/2020/09/strapdag.html
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Heikantspruitjes 

09/07/20  Aaron, broertje voor Lena (K2B) en Lucie (K1B) 

27/07/20  Warre, zoontje voor juf Febe (L6B) 

28/08/20  Isolde, zusje voor Fonne (L2A), Mil (K3B) en Marilou (K1B) 

23/09/20 Marcel⭐, zoontje voor juf Marie en broertje voor Lucie 

 

Kinderpraat  

Uit het woordpakket van L6: hyena + hygiëne = hygiëna 

Afkortingen opzoeken in het woordenboek (L6): vnl = Vlaams Nederlandse living 

De juf draagt uitzonderlijk hakken. ‘Amai juf jij bent al groot geworden’, zegt er eentje. 

 

Zoekertjes 

Heb je nog een fiets leeftijd 8 tot 12 jaar die je kan missen? We zijn nog op zoek naar extra fietsen om 

mee naar het zwembad te rijden. Onze kinderen gaan er alvast heel blij mee zijn. 

Wij hebben op school een hele gezellige leeshoek 'De boekenwereld'. We verzamelden al heel wat leuke 

boeken maar zijn nog op zoek naar boekjes voor de eerste lezertjes. Wie kan ons helpen? Je mag de 

boekjes bezorgen aan de klasleerkracht van je kind. Van de andere AVI-niveaus en andere soorten boeken 

(sprookjes, weetjesboeken, ...) hebben we ruim voldoende. Alvast bedankt! 

 

  

 

Openklasdagen 

Onze nieuwe kapoenen zijn na afspraak welkom in de knuffelklas op woensdag 02/12 om een kijkje te 

nemen. Juf Cathy bezorgt hiervoor nog een uitnodiging. 

  


