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Woensdag 18 december is onze kerstviering in
samenwerking met Kunstkring Heikant. Deze
viering begint om 18.45u bij de school. Na een
korte tocht, waarbij we op zoek gaan naar de
kerstmisman, komen we samen bij het herdenkingsmonument en van daaruit gaan we naar de
kerk. Na de viering worden de kunstwerkjes verkocht die door onze leerlingen gemaakt zijn. Hiervoor werkten we samen met plaatselijke kunstenaars van kunstkring Heikant. Zij verzorgden gastlessen en hielpen de kinderen met het maken van
échte kunst. Er worden ook werken van diverse
kunstenaars verkocht en natuurlijk zijn er lekkere
hapjes en drankjes. Aan “Kunst bij kaarslicht”
wordt, naast de basisschool en peuterspeelzaal,
meegewerkt door Kunstkring Heikant, Muziekvereniging Heikant, het Maránta duo en Michiel
Meijers. De opbrengsten van dit evenement komen (samen met de opbrengst van de kerstkransjes) ten goede aan het Herdenkingsmonument Heikant en Peuterspeelzaal en basisschool
Heidepoort.

KERSTONTBIJT EN KERSTZANG
NIEUW OP DE
WEBSITE

Op woensdagochtend 18 december, maakt de ouderraad voor alle kinderen (ook de peuters) een
kerstontbijt. De kinderen hoeven die ochtend thuis dus niet (of niet veel) te eten; daar wordt op
school voor gezorgd. We vinden het leuk als de kinderen in feestelijke kleding naar school komen.
We zullen dan gezamenlijk in de gemeenschapsruimte ontbijten.



Donderdagmiddag 19 december zullen we met de kinderen kerstliedjes zingen voor de KBO in het
Heike.



NIEUWSBRIEF
BS. HEIDEPOORT

KERSTAVOND IN PAROCHIEKERK
HEIKANT
Ook dit jaar wordt er weer met Kerst een gezinsviering gehouden in de
kerk van Heikant. Op dinsdag 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 Marlies Martinet (martinet@zeelandnet.nl ).

ANAÏS WINT VOORLEESWEDSTRIJD

Op vrijdag 15 november vond op onze school een voorronde plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd 2019-2020. De kinderen uit groep 7 en 8 mochten hier aan meedoen.
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: Anaïs uit
groep 8 mag zich voorleeskampioen van Heidepoort noemen. Zij gaat door naar de volgende
voorronde, welke in het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Hartelijk gefeliciteerd, Anaïs! En heel
veel succes bij de vervolgronde. Wordt vervolgd……….

SPAREN VOOR BALLEN
Met onze school proberen we te sparen voor 10 mooie ballen. Hiervoor hebben we
150 stickertjes nodig die op kiwi’s zitten. In de overblijfruimte hangt de poster waarop
we de stickertjes kunnen plakken. De actie loopt vanaf nu tot 20 december.
Dus…...allemaal kiwi’s eten!! En niet vergeten de stickertjes eraf te halen en mee te
brengen naar school!!

NIEUWS PEUTERGROEP

We hebben nu al 2 keer yoga gehad. We genieten er heel erg van.
19 december is het de laatste keer.

KALENDER DECEMBER

We kijken uit naar het Sinterklaasfeest van 29 november.
Ook zijn we al volop bezig om te knutselen voor “Kunst bij Kaarslicht”
Samen met Joke van de Kunstkring Heikant hebben we hele mooie
kerstballen gemaakt en nog andere kerstversiering.
Ma. 25 en Di. 26 nov
Oudergesprekken
Inleveren geld voor de kerstactie
Woe. 27 nov.
Infoavond door het Reynaert College voor de
ouders van leerlingen van groep 8 van
Heidepoort en Inghelosenberghe in Heikant
Vr. 29 nov.
Sinterklaasviering op school
Woe.11 dec
vergadering ouderraad
Di. 17 dec
cultuurmenu gr 5/6
Woe.18 dec
Kerstontbijt voor alle leerlingen op school
Kunst bij Kaarslicht
Do . 19 dec
Kerstliedjes zingen voor de KBO in “t Heike
Vr. 20 dec t/m vr. 3 jan
Kerstvakantie
Di 24 dec (kerstavond)
19.00 u Gezinsviering parochiekerk Heikant

