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Zondag 20 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 ons muziekproject; Passie
Plezier en Presentatie.

Hele middag: spelletjes door de vrijwilligers van Jeugdvakantiewerk

- De leerlingen en de peuters van onze
school geven om 13.30 uur de aftrap van
het middagprogramma met de fitlala dans
op het buitenpodium.
- In de kerk is er een kunsttentoonstelling
en hiervoor hebben alle kinderen van
Heidepoort een tekening gemaakt met als
rode draad “feest”, het Stuikersthema van
2018.

14.00 u optreden ballonnenkunstenaar

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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WEBSITE

VERKEERSEXAMEN GR. 7 OP DONDERDAG 14 JUNI




Op 5 april hebben onze leerlingen van
groep 7 deelgenomen aan het theoretisch
deel van het verkeersexamen. Ze zijn hier
allebei voor geslaagd. Dat betekent dat ze
zich nu mogen gaan richten op de tweede
stap: het praktisch verkeersexamen. Dit
wordt afgenomen op donderdagochtend
14 juni in Hulst. Ook de leerlingen van
groep 8 die vorig jaar gezakt zijn, doen het
examen over. Hier gaat meester Philip met
alle leerlingen van groep 7/8 op de fiets
naar toe. 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?

NIEUWSBRIEF
BS. HEIDEPOORT

BETALING SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP

KALENDER MEI-JULI

Op dinsdagochtend 29 mei 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 6 is € 30,= en
voor het schoolkamp van groep 8 €
75,=.

vr. 18 mei excursie groep 7/8
zo.20 mei
Stuikersfeesten

SLOTACTIVITEITEN
Er staan gedurende de laatste periode van dit schooljaar nogal wat activiteiten gepland. 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.
Vrijdag 18 mei
museum Sas van Gent en Dow.

excursie groep 7/8 naar industrieel

Kinderen krijgen een lunch aangeboden, wel zelf een “pauzehap” meenemen.
Leerlingen zijn om 14.30u terug op school. Vervoer is met een bus.
Zondag 20 mei 13.30 u

Stuikersfeesten

Muzikale opening Stuikersfeesten door alle peuters en leerlingen Heidepoort
Donderdag 24 mei
“Kaboem” muziekproject door de muziekschool met de hele school. Presentatie voor ouders is op zaterdagavond
26 mei. Zie “Follow the beat”
Donderdag 24 mei
groep 4/5/6 muziekvoorstelling.

“Broeder Dieleman” cultuurmenu voor

Zaterdag 26 mei 19.00 u –20.00u

Slagwerkavond “Follow the beat”

Slagwerkavond in dorpscentrum “Het Heike” voor alle leerlingen en peuters
en hun ouders alsmede andere belangstellenden i.s.m. muziekvereniging
,muziekschool en Mario Willaert. Mario heeft met de kinderen enkele nummers ingestudeerd en willen deze graag aan allen laten horen en zien. De
muziekschool presenteert met de kinderen “Kaboem” Een spetterende show.
Kinderen moeten om 18.00u aanwezig zijn.
Vrijdag 1 juni
excursie groep 4/5/6 museum en molen Axel. (briefje voor deze groep volgt nog.)
Zondag 10 juni

11.00—13.00 u

Amuziement

Huiskamerconcertjes op drie locaties in Heikant. Hieraan doen enkele leerlingen van onze school mee.
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.
Donderdag 14 juni

Schoolreis (brief volgt later)

Donderdag 14 juni
praktisch verkeersexamen groep 7/8
Meester Philip informeert u verder over de invulling van deze dag.

ma.21 en di. 22 mei
Vrij i.v.m. Pinksteren
do. 24 mei
muziekproject “Kaboem” en broeder Dieleman
za. 26 mei
“Follow the beat” in dorpscentrum ‘t Heike,
jaarafsluiting muziekproject samen met
Muziekschool en Muziekvereniging.
zo 27 mei
communie in kerk Koewacht 11.00u
di 29 mei
Ouderraad ontvangt geld voor schoolreis en
schoolkamp
vr. 1juni
excursie groep 4/5/6 molen en museum Axel
zo. 10 juni
Tussen 11.00 en 13.00 Amuziement
do. 14 juni
Schoolreis gr. 1 t/m 6
Do.14 juni
praktisch verkeersexamen gr.7/8
vr. 15 juni
Vrij
vr. 15 juni
19.00 u Vormsel in kerk Koewacht
woe. 20 t/m vr. 22 juni
Schoolkamp gr. 8
ma 25 en di 26 juni
Ouderkwartieren groepen 1 t/m 7
do.28 juni ‘s middags :
meester- en juffen dag (gezamenlijke verjaardag
van meester of juf)
vr 29 juni
studiedag ; alle leerlingen vrij
di. 3 juli
‘s middags: afscheidsmusical groep 8 voor opa’s
en oma’s
woe 4 juli: afscheidsmusical groep 8 voor
ouders, broertjes/zusjes
do. 5 juli
Laatste schooldag; rapport 3 mee
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NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP
We zijn gestart met een nieuw thema. Het thema heet: wij bouwen een huis. In dit thema zullen
we kennis maken met het bouwen van een huis, verhuizen en wonen in een andere straat etc.
De kinderen hebben een gereedschapskoffer gemaakt, zodat ze zelf een huis kunnen gaan
bouwen.
Wanneer u bouwmaterialen en/of gereedschap beschikbaar hebt voor de kinderen om mee te
werken, dan zijn die van harte welkom. Denk bijvoorbeeld aan planken, stenen, schroeven,
bouwhelmen, latten etc. Alles is welkom!
Het peuterlokaal zal beetje bij beetje er uit gaan zien als een bouwplaats met mooie tekeningen en knutselwerkjes van de kinderen.

