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Zaterdag 27 mei a.s. zijn het weer Stuikersfeesten. Ook onze school zal deelnemen aan de festiviteiten op en rond de
“Stuikersplaza”.

Daarnaast is er voor alle kinderen nog
van alles te doen deze dag.

- Het is inmiddels een begrip in Heikant: de
enige, echte Heidepoortwafels worden
weer gebakken en verkocht door de juffen
van Heidepoort. De opbrengst komt ten
goede aan een nieuw speeltoestel op het
schoolplein.

Hele middag: spelletjes door de vrijwilligers van Jeugdvakantiewerk

- De leerlingen en de peuters van onze
school geven om 13.00 uur de aftrap van
het middagprogramma met het lied Okido
op het buitenpodium.
- In de kerk is er een kunsttentoonstelling
en hiervoor hebben alle kinderen van
Heidepoort een tekening gemaakt met als
rode draad “mysterie”, het Stuikersthema
van 2017.

14.00 u optreden goochelaar

Hele middag: springkussen onder toezicht van de vrijwilligers van Jeugdvakantiewerk
Verder zijn ook de andere activiteiten
voor de kinderen superleuk: kijken naar
de zeskamp en allerlei optredens, rondneuzen op de uitgebreide braderie, lekkere hapjes proeven op de foodmarkt
of spullen verkopen op de rommelmarkt.
Voor jong en oud een niet te missen en
verbindend evenement in Heikant!
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Foto’s EHBO-examen
groep 8, gastles Anneriek
van Heugten in groep 4-5,
schoolvoetbalteams en
paasviering

Op 5 april hebben de leerlingen van groep
7 deelgenomen aan het theoretisch deel
van het verkeersexamen. Ze zijn hier allemaal voor geslaagd. Dat betekent dat ze
zich nu mogen gaan richten op de tweede
stap: het praktisch verkeersexamen. Dit
wordt afgenomen op donderdagochtend
1 juni in Hulst. Hier gaan alle deelnemende
leerlingen op de fiets naar toe onder begeleiding van juf Ingeborg. Wilt u zorgen dat
uw kind die dag op een fiets is die technisch volledig in orde is (remmen, bel, verlichting, e.d.) en die passend is bij de
lengte van uw kind?
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BETALING SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP

KALENDER MEI-JULI

Op vrijdagochtend 9 juni zal de
ouderraad op school zijn om de
bijdragen voor de schoolreis en het
schoolkamp in ontvangst te nemen.
De brief hierover krijgt u nog. De
eigen bijdrage voor de schoolreis
voor groep 1 t/m 7 is € 30,= en voor
het schoolkamp van groep 8 € 75,=.

SLOTACTIVITEITEN 2016/2017
Er staan gedurende de laatste periode van dit schooljaar nogal wat activiteiten gepland die te maken hebben met de afsluiting van het schooljaar. Een
aantal van deze activiteiten vindt buiten schooltijd plaats. We hopen van harte dat u en uw kind(eren) aan de activiteiten deel zult nemen. We geven hieronder alvast een aantal data met een korte uitleg.
Zaterdag 27 mei 13.00 u

Stuikersfeesten

Muzikale opening Stuikersfeesten door alle peuters en leerlingen Heidepoort
Zondag 11 juni 11.00—13.00 u

Amuziement

Huiskamerconcertjes op drie locaties (zie website /Facebookpagina Heidepoort) in Heikant. Hieraan doen enkele leerlingen van onze school mee.
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.
Vrijdag 30 juni 19.00 u

Zomeravondconcert
(uitnodiging volgt later)

Zomeravondconcert op school voor alle leerlingen en peuters en hun ouders
alsmede andere belangstellenden i.s.m. muziekvereniging en muziekschool
Donderdagavond 6 juli

Afscheidsavond
(uitnodiging volgt later)

Afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders, broertjes en
zusjes
Dinsdagavond 11 juli 19.00 u

Theateravond
”Het Geheim van Heidepoort”
(uitnodiging volgt later)

Theateravond; combinatie van afscheidsfilm groep 8 en muziek, dans en toneelspel live op het podium. Deze theateravond komt dit jaar in de plaats van
de afscheidsmusical. Alle groepen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de film en voorstelling en daarom willen we alle ouders uitnodigen
om het eindresultaat te komen bewonderen. De avond is dus bedoeld voor
alle leerlingen van groep 1 t/m 8,en alle ouders en broertjes en zusjes . Verder zijn van de leerlingen van groep 8 ook de opa’s en oma’s van harte welkom.
Aansluitend is er op dinsdagavond 11 juli voor de aanwezige ouders de
gelegenheid om afscheid te nemen van juf Trees.

Do. 25 en vr. 26 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Za. 27 mei
Stuikersfeesten
Di. 30 mei
Cultuurmenu gr. 7/8 Scratch & Mix
Do. 1 juni
‘s Ochtends praktisch verkeersexamen gr. 7
Vr. 2 juni
Veldonderzoek amfibieën gr. 4/5
Ma. 5 en di. 6 juni
Vrij i.v.m. Pinksteren
Do. 8 juni
Open ochtend voor mogelijk nieuwe peuters
en kleuters
Vr. 9 juni
Ouderraad ontvangt geld voor schoolreis en
schoolkamp
Vr. 9 juni
‘s Ochtends restaurant bij peuters en groep
1/2/3 voor hun ouders
Zo. 11 juni
Tussen 11.00 en 13.00 Amuziement
Do. 15 juni
Schoolreis gr. 1 t/m 7
Vr. 16 juni
Vrij
Vr. 16 juni
19.00 u Vormsel in kerk Koewacht
Woe. 21 t/m vr. 23 juni
Schoolkamp gr. 8
Vr. 30 juni
Zomeravondhappening—jaarafsluiting
muziekproject samen met Muziekschool en
Muziekvereniging
Ma. 3 t/m woe. 5 juli
Ouderkwartieren groepen 1 t/m 7
Woe. 5 juli
Juffendag
Do. 6 juli
Afscheidsavond gr. 8
Vr. 7 juli
Studiedag; alle leerlingen vrij
Di. 11 juli
Theateravond gr. 1 t/m 8 in ‘t Heike
Do. 13 juli
Laatste schooldag; rapport 3 mee
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We zijn bezig met thema “Restaurant/eet smakelijk”. We praten over wat er allemaal gebeurt in een restaurant, wat we nodig hebben om de tafel te dekken maar ook wat we allemaal kunnen eten en wat we lekker
vinden of juist vies.
Genoeg om over te praten en te ontdekken.
In de klas is de poppenhoek een restaurant geworden, waar we veel samen in spelen.
Tussendoor knutselen we ook heel veel, of we sorteren bestek of groente en fruit. Wat we ook heel leuk
vinden is spaghetti in een vergiet stoppen. Dit doen we om te oefenen met de kleine motoriek.
Zo hebben we de komende weken heel wat leuke opdrachten waar we mee bezig zijn en ongemerkt leren
we weer veel op speelse manier.
Op 9 juni zullen we het thema samen met groep1,2,3 feestelijk afsluiten door de ouders uit te nodigen. Dan
gaan wij de ouders bedienen in ons eigen restaurant. We hebben er al zin in!

