
 
Goed begonnen,  
is half gewonnen! 
Met enige aandrang willen wij alle ouders en 
kinderen vragen om tijdig op school aanwezig 

te zijn. De schoolpoorten aan de Bering-
sesteenweg en de Pastoor Aertsstraat zijn 

open vanaf 8u20, de poort aan de Ham-
sesteenweg om 8u40. Vanaf die momenten 
starten dan ook de bewakingen. De school   

begint om 8u50, voor deze tijd worden alle 
kinderen  op school verwacht !  

Wie te laat is, spreekt de leerkracht aan.                 
Wie ’s middags naar huis gaat eten, kan pas 
na 12u30 terug terecht op school! 

 
Afspraken bij het afhalen  
De bel gaat om 12u en om 15u30

(15u40  op maandag). De 2,5– en 
3- jarige kleuters moeten zowel ‘s middags 
als ‘s avonds afgehaald worden in de klas! 

De andere kleuters worden ‘s middags    
afgehaald aan de poort en  ‘s avonds (ook 

woensdagmiddag) in de klas! 
De kinderen van de lagere school worden 
afgehaald aan de poort uitgezonderd        

de leerlingen van het 1e lj.; zij worden            
‘s avonds (en woensdagmiddag) afgehaald 
aan de klas.  

 

Foto 
De kleuterleidsters vragen van  

elke kleuter  een fotootje voor de 

aanwezigheidskalender.  Je kan 

deze foto in een omslag met je kleuter            

meegeven. Dankjewel! 
 

 Turnen in de kleuterschool 
De 2,5– en 3-jarige kleuters van Heppen 
turnen twee keer in de week in 
de  parochiezaal. Juf Inge op woensdag 
en vrijdag. Juf Gwendolyn en juf Ilse op 
donderdag en vrijdag. Op de dag dat ze 
turnen, vragen wij om de kleuters         
gemakkelijke kledij aan te doen; shortje, 
jogging of legging en sportschoenen. 
De 4– en 5– jarige kleuters van Heppen 
gaan wekelijks naar de sporthal; juf. 
Nathalie op dinsdag, juf. Karine op 
woensdag  ,  juf. Elise op vrijdag.             
De kleuters hebben witte turnpantoffels 
(geen sportschoenen) nodig. Schrijf de 
voornaam van het kind in de pantoffels 
en steek ze in het rode rugzakje van de 
school.  
De kleuters van Immert turnen in de 
kapel.  
 
Turnkledij lagere school 
Indien de  turnkledij van je kind te klein is 
en er geen jongere broertjes of zusjes zijn 
in het gezin,  mag je deze altijd  terug        
inleveren.   
 
Verloren voorwerpen 
Schrijf de naam van je kind op alles wat in en 
uit de boekentas gaat en op alle kledingstuk-
ken die in de klas aan- en uitgaan. Zo kunnen 
de leerkrachten  verloren gelegde voorwerpen 
en  kledingstukken terugbezorgen.  Bedankt! 
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Kalender September 
 

 
Maandag 3 : Eerste schooldag 

 

Dinsdag 4 : Sportkriebels 3 en 4 

 

Woensdag 5  : Sportkriebels 5 

     Infoavond L.O. 

 

Donderdag 6: Sportkriebels 6 

 

Maandag 10 : Oudervereniging 

 

Dinsdag 11 : activiteit natuurpunt 5e lj. 

 

Woensdag 12: Infoavond K.O.  

 

Maandag 17 :  Week van de mobiliteit 

  

Donderdag 20: Geen school(conferentie) 

 

Vrijdag 21 : Strapdag 

 

Dinsdag 25 : Startviering op school 

 

Woensdag 26: Instapje + Heppen-Immert 

 

Donderdag 27: SVS– veldloop 

 

Maandag 1 oktober: Geen school  

 
 
 
 

 

Infobrochure 

De aanpassingen van de infobrochure  

komen in de loop van september op de site.  

Wie niet beschikt over internet-

mogelijkheden kan een papieren versie    

aanvragen op het bureel.  

 

Infodagen 

Op woensdag 5 september (lagere 

school) en 12 september (kleuterschool) 

organiseren wij een  infoavond telkens 

om 19u30 in de parochiezaal. Ouders 

van de kleuters in Immert verwachten we 

in de wijkschool. Het eerste gedeelte 

wordt  verzorgd door de directie en gaat 

over de aanpassingen in de infobrochure. 

Tijdens het tweede gedeelte krijg je in de 

klas uitleg van de leerkracht over de 

praktische organisatie. Wij heten je van 

harte welkom! 

 

Vuilzakken 
Omdat wij geen vuilzakken van de    
gemeente krijgen, vragen wij om aan 
elk kind  1 vuilzak mee te geven.   
Bedankt! 

                                                  

Luizen  

Je kind krijgt in de loop van deze week een 

brief mee over luizen op school.               

Gelieve deze brief aandachtig te             

lezen en de richtlijnen correct op             

te volgen! 

 Belangrijk om te weten! 

Vanaf  maandag 3 september worden petfles-

jes niet meer toegestaan in onze school. In de 

plaats daarvan vragen wij 

om een hervulbaar flesje 

met een goed afsluitbare 

dop te voorzien. 

Bedankt!  

Wij zijn nog 

steeds op zoek 

naar  nieuwe         

gemachtigde     

opzichters!        

Voor meer  info 

over de               

opleiding, kan 

je steeds            

terecht op het bureel of bij één 

van onze vrijwillige opzichters.  

Zet je in voor verkeersveilig-

heid….word gemachtigd               

opzichter! 


