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Intro 

De winter maakte plaats voor de lente met haar fris groene gras en fluitende vogeltjes. Het nieuwe jaar 

startte veelbelovend, we hadden zoveel plannen… Carnaval vierden we nog uitgelaten. Na de vakantie 

begon de dreiging van een nieuw virus onze plannen te dwarsbomen. Ging de sneeuwklas door of niet? 

Na een spannende week van welles nietes werden de koffers weer uitgepakt. Alle uitstappen werden 

geannuleerd. En dan, het onvermijdelijke maar ook ongelofelijke gebeurde : de school ging dicht! 

Alleen opvang werd geregeld, iedereen moest thuis zijn schoolse taken opnemen. 

We zullen het voorjaar van 2020 nooit vergeten! 

 

 

Klassen in de kijker 

Grote stenen, kleine stenen, harde stenen, in de Knuffelklas kennen ze er zelfs een liedje van. 

K1A leerde opruimen door verstoppertje te spelen en nog veel meer. Kijk maar naar Lotta de kip. 

O jee! Jules is ziek in K1B! En nee, het is niet corona. 

Triceratops, Diplodocus, Stegosaurus, Tyrannosaurus-Rex, … In K2A kennen de kinderen ze allemaal! 

Blijf in je kot! Ook K2B zegt: ‘ Blijf in je kot!’ 

Kennen jullie de Gruffalo? In K3A weten ze alles van dit gekke dier. Oh nee, oh nee ooch, ’t is de 

Gruffalo! 

K3B deed zijn best, alle afval weggepest. Afval hier, afval daar … 

Wat knippen en wat plakken, enkele stokjes en een decor. Zo maakten ze in L1A een mini 

poppentheater. 

Veters strikken, hoe je dat moet doen? In L1B zitten echte veterstrikkampioenen! 

Op het gladde ijs gleden de kinderen van L2 met veel plezier. Een glimp naar de schaatsers vind je hier. 

De leerlingen van L3 weten nu hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Hoe maak je TV? 

In L4 kwam er hoog bezoek! Iedereen was verliefd op de kleine Anouk. 

De vijfdeklassers hielpen Natuurbeheer door de Wijngaardberg mee op te ruimen. Proper werk! 

Zou Jeroen Meus ook zo begonnen zijn? In L6 kunnen ze er in ieder geval wat van. OVSG Desserten. 

 

 

 

 

http://schoolheikantkn.blogspot.com/2020/03/deze-steen-op-deze-steen.html
http://schoolheikantk1.blogspot.com/2020/03/lotta-de-kip.html
http://schoolheikantk1b.blogspot.com/2020/02/jules-is-ziek.html
http://schoolheikantk2.blogspot.com/2020/03/dinosaurussen.html
http://schoolheikantk2b.blogspot.com/2020/03/corona.html
http://schoolheikantk3.blogspot.com/2020/01/thema-de-gruffalo.html
http://schoolheikantk3.blogspot.com/2020/01/thema-de-gruffalo.html
http://schoolheikantk3b.blogspot.com/2020/03/afval.html
http://heikantl1.blogspot.com/2019/12/mini-poppentheater.html
http://heikantl1.blogspot.com/2019/12/mini-poppentheater.html
http://heikantl1b.blogspot.com/2020/01/veterstrikkampioenen.html
http://schoolheikant.blogspot.com/2020/02/op-het-gladde-ijs.html
http://schoolheikantl3.blogspot.com/2020/02/hoe-maak-je-tv.html
http://schoolheikantl4.blogspot.com/2020/02/bezoek-anouk.html
http://schoolheikantl5.blogspot.com/2020/03/natuurbeheer.html
http://schoolheikantl6.blogspot.com/2020/02/ovsg-desserten.html
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Wist je dat… 

 

… de Fiesta Latina weer een echt feest was? 

… alle leerlingen in de week tegen ‘pesten’ van een muzikale theatervoorstelling genoten?   

… bijna al onze leerlingen nu ‘meester op de fiets’ zijn?  

… er weer enkele juffen geschoold zijn in EHBO? Leg de verbandjes maar klaar! 

… dat onze carnavalstoet weer een heel kleurrijk plaatje was? 

… meester Leo in de bloemen werd gezet op de dag van de directeur met een ontbijt? 

… we op vrijdag 6 maart een sobere maaltijd deden ten voordele van ons adoptiekindje?  

… we allemaal ‘mee stipten’ in de week tegen pesten? 

… er al heel wat medisch onderzoek op school geweest is?  

 

 

Kalender april-juni 

Door de corona maatregelen weten we nog niet hoe onze verdere planning gaat verlopen.  

We houden jullie hiervan op de hoogte. 

 

 

Heikantspruitjes 

05/01/2020 Anouk, dochtertje van juf Evy (L4A) 

10/02/2020 Olivia, zusje voor Louise (K1B) 

 

 

Kinderpraat 

“Juf, ik vind mijn trekzak niet” (turnzak) 

“Mama heeft korstvleesjes in mijn brooddoos gestoken.” (vlees in een korst)  

 

 

Openklasdagen 

Onze nieuwe kapoenen zijn welkom in de knuffelklas op woensdag 27 mei voor een eerste kennismaking!

  

 

 

 


