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Verjaardagen:
Joep (gr 3-4), Nina (gr 1-2), Tom (gr 5-6), Tim (gr 3-4), en Juul (gr 7-8), fijne verjaardag!

Superschool
Waar een kleine school groot in kan zijn!
Onze leerlingen hebben maar liefst het
fantastische bedrag van 2.406,71 euro voor
de kinderpostzegelactie bij elkaar gebracht.
Super goed gedaan!

Bijlage:
 Verkeersactie Reflection Day
Voorleeskampioen 2018
De voorleeskampioen van onze school is Juul Magielse!!!
Zij zal onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de voorronde van de gemeente
Eersel. Juul is deze ochtend de strijd aan gegaan met Staf, Lena, Lonne, Bart, Lars, Lieke
& Kim voor de felbegeerde titel ‘Voorleeskampioen 2018’. Ze hebben allemaal hun uiterste
best gedaan en prachtig voorgelezen. Onze complimenten hiervoor.
De jury had uiteindelijk de zware taak om de uiteindelijke winnaar of winnares aan te
wijzen.
Juul hartelijk gefeliciteerd! Wij zijn allemaal super trots op je!

Afsluiting blaasbende
Op vrijdag 17 november 2017 hebben groep 3-4 en groep 5-6 in samenwerking met Fanfare
Heide Echo een mooie eindpresentatie neergezet van het muziekproject “De blaasbende”.
De leerlingen uit groep 5-6 werkten samen met docent Pieter van den Broek van de
muziekschool in 6 weken tijd naar een muzikale uitvoering toe. Ze kozen een instrument dat
ze leuk vonden en oefenden in 8 lessen spelenderwijs een aantal gezamenlijke liedjes. Deze
brachten zij samen met het Fanfare-orkest in de Leenhoef ten gehore. De kinderen uit groep
3-4 zongen liedjes en deden een stukje slagwerk op de emmers.
Er is hard gewerkt door de kinderen en het resultaat mocht er zijn! Een Leenhoef vol
enthousiaste muzikale kids met hun familie en vriendjes. De sfeer was op en top.
Heb je het artikel en de foto over deze afsluiting al gezien op onze website
www.heideeecho.nl
Vond jij het ook zo leuk om samen muziek te maken?
Wil je graag nog beter leren blazen?
Laat het dan snel weten, dan krijg je van ons weer een instrument en speel jij straks ook mee
in het pieporkest.
Je bent nooit te jong voor Heide Echo, want wist je dat onze Muziekmaatjes en Opmaatjes al
samen op muzikale ontdekkingstocht gaan en ook al muziek maken?
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan op vrijdagavond kijken in de Leenhoef.
Voor informatie kun je bellen met Nellie Pasmans, 06-83400313 of mailen naar
bestuur.heideecho@gmail.com.

