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Woensdag 20 december wordt van 15.00 tot
21.00 uur “Kunst bij Kaarslicht“ georganiseerd.
Dit evenement vindt plaats in de kerk van Heikant. Er worden dan kunstwerkjes verkocht die
door onze leerlingen gemaakt zijn. Hiervoor werken we samen met plaatselijke kunstenaars. Zij
verzorgen gastlessen en helpen de kinderen met
het maken van échte kunst. Er worden ook werken van diverse kunstenaars verkocht en natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes.
De officiële opening, gevolgd door een kerstviering met het thema “Imagine”, is om 19.00 uur.
Aan “Kunst bij kaarslicht” wordt, naast de basisschool en peuterspeelzaal, meegewerkt door
Kunstkring Heikant, Muziekvereniging Heikant en
het Maránta duo. De opbrengsten van dit evenement komen (samen met de opbrengst van de
kerstkransjes) ten goede aan Stichting Máscura.
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Na de oproep voor kandidaten voor de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad reageerde
Jean-Paul de Burger (papa van Pim uit groep 1) al heel snel. Omdat ook de zittende leden Gerjan
Kraakman en Serge de Schepper zich herverkiesbaar stelden leek het er even op dat er verkiezingen uitgeschreven dienden te worden. Omdat, bij herverkiezing, de termijn van Gerjan eind dit
schooljaar afloopt omdat zijn dochter dan onze school verlaat, besloot hij om zijn kandidatuur in te
trekken. Gerjan sluit bij de komende MR-vergaderingen nog wel aan om voor een goede overdracht te zorgen. Jean-Paul is op deze manier automatisch gekozen als lid van de oudergeleding
van de MR. We wensen hem veel succes en danken Gerjan voor zijn jarenlange inzet.

€150 CADEAU VAN ACTIECOMITÉ
Tijdens de jaarlijkse informatie-avond werden we blij verrast.
Tom Maes schonk uit naam van het actiecomité “Heidepoort
open” een cheque ter waarde van 150 euro. Een mooi gebaar
waar we een passende bestemming voor gevonden hebben.
Voor dit bedrag gaan we nieuwe kerstversiering aanschaffen,
zodat onze school weer een mooie en warme kerstsfeer uit kan
stralen.
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SINTERKLAASVIERING IN ‘T HEIKE
Evenals voorgaande jaren zorgt het
feestcomité er voor dat het Sinterklaasfeest gevierd wordt in ‘t Heike.
Daar komt Sinterklaas met zijn Pieten
op zaterdag 2 december a.s. De zaal is
open vanaf 14.30 uur. Alle kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar worden
uitgenodigd dit feest bij te wonen.
Ook (groot)ouders zijn welkom. Alle
kinderen mogen iets maken voor de
Sint.

KERSTAVOND PAROCHIEKERK HEIKANT
Ook dit jaar wordt er weer met Kerst een
gezinsviering gehouden in de kerk van Heikant. Op zondag 24 december (Kerstavond)
om 19.00 uur wordt het kerstverhaal voorgelezen, is er fijne muziek en worden er
mooie kerstliedjes gezongen (m.m.v. muziekvereniging Heikant). Alle kinderen, mama’s en papa’s, opa’s en oma’s worden
hiervoor uitgenodigd.
Wil je graag meewerken, iets voorlezen of
een kaarsje aansteken? Laat het weten aan
Katrien Van de Wiele ( kvdwiele
@zeelandnet.nl ), of aan Marlies Martinet
( kmartinet@zeelandnet.nl ).

DINAND WINT VOORLEESWEDSTRIJD
Op vrijdag 3 november vond op onze school een voorronde plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd 2017-2018. De kinderen uit groep 7 en 8 mochten
hier aan meedoen. Er deden in totaal 4 leerlingen mee. De kinderen uit groep
1 t/m 8 kwamen in de klas luisteren naar al die spannende verhalen. De deelnemers mochten voorlezen uit hun lievelingsboek. Een echte jury was aanwezig om te beoordelen wie er winnaar van onze school zou worden. Alle deelnemers hebben ontzettend goed hun best gedaan. Uiteindelijk werd de winnaar
bekend gemaakt: Dinand uit groep 8 mag zich voorleeskampioen van de Heidepoort noemen. Hij gaat door naar de volgende voorronde, welke in het nieuwe
jaar zal plaatsvinden. Hartelijk gefeliciteerd, Dinand! En heel veel succes bij de
vervolgronde. Wordt vervolgd……….

NIEUWS PEUTERGROEP
Bij de peuters leven we ons helemaal in, in Sinterklaas. We zijn er druk mee
bezig. We knutselen erover, bakken pepernoten en doen mee aan de pietengym. Ook hebben we onze schoen gezet. Daarin zat een mandarijn en in de
schoen van de juf het boek van Sinterklaas. Inmiddels hebben we het boek
ingevuld met wat we leuk vinden en met wie het liefste spelen, maar ook wat
we graag willen hebben voor cadeau. Het boek hebben we weer in de schoen
van de juf gedaan. Deze is weer door Sinterklaas opgehaald.
Nu maar hopen dat we de juiste cadeautjes krijgen als Sinterklaas langskomt.

KALENDER DECEMBER

Vr. 1 dec.
Sinterklaasviering op school
Vr. 1 dec.
Rapport mee naar huis
Za. 2 dec.
14.30 u Sinterklaasviering in ‘t Heike
Woe. 6 dec.
Vergadering MR
Do. 7 dec.
Vergadering ouderraad
Di. 12 dec.
Stakingsdag? Nog niet helemaal
zeker, maar de kans is groot dat de
basisschool gesloten zal zijn als de
regering op 5 december a.s. niet
instemt met het ultimatum……. U
krijgt daar z.s.m. informatie over.
Woe. 20 dec.
15.00—21.00 u Kunst bij Kaarslicht (vanaf
19.00 u Kerstviering “Imagine”)
Vr. 22 dec. t/m vr. 5 jan.
Kerstvakantie
Zo 24 dec. (kerstavond)
19.00 u Gezinsviering parochiekerk Heikant

