
Steun Samen Tegen Armoede  

want SAMEN maken we het verschil.       

Samen moeten we werk maken  van gelijke 

kansen.  Zolang armoede de reden is 

waarom kinderen hun diploma niet halen, 

laten we veel talent verloren gaan. Samen 

gaan we voor een kwaliteitsvol onderwijs 

en een toekomst zonder armoede. Doe een 

gift op BE21 0000 0000 0303 en steun       

de campagne ‘1 op 5 loopt school in de 

buitenbaan’. Dankjewel! 

Campagne Welzijnszorg 2018 

Wist je dat 1 Belg op 7 in armoede leeft?  

Misschien niet want maar liefst 1.700.000   

Belgen doen er alles aan om hun problemen   

zo goed mogelijk te verbergen. Als het over  

armoede gaat, hebben we immers nog steeds 

heel wat vooroordelen. Ze hebben het zelf    

gezocht, toch? Ze zijn liever lui dan  

moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor  

iedereen? 

Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan 

om deze vooroordelen en taboes te doorbre-

ken. Samen kunnen we het verschil maken. 

Want achter elke 1 op 7 staan er ook 6 die 

kunnen helpen! 

 

Onze kinderen en jongeren zijn onze toekomst. 

Zij maken de wereld van morgen, zij moeten 

kunnen dromen, leren en groeien. Ze starten 

niet met een wit blad. De maatschappij zoals 

ze er is, wordt hun leefwereld, waar ze verder 

op bouwen. 

Kansrijk en kansarm komen samen terecht op 

de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste  

halen is de doelstelling van het onderwijs.      

In de realiteit loopt het echter vaak anders. 

Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer 

kans op slechtere schoolresultaten, op zitten-

blijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder 

talent? Of moeten ze veel meer afstand         

afleggen dan andere kinderen. 

 

Zolang armoede de reden is waarom     

kinderen hun diploma niet halen, laten   

we veel talent verloren gaan. Wij geven  

in onze school kinderen uit kansarme    

gezinnen een eerlijke kans. 

Doe jij mee?  

E-mail: info@deheppening.be 

Website: deheppening.be 

MAANDBRIEF 

DECEMBER’18 

Heppen bij kaarslicht 

De heemkundige kring organiseert op zaterdag         

2 februari’19 “Heppen bij kaarslicht”. Zij zijn op zoek 

naar kleine en grote glazen potten voor theelichtjes. 

Wie kan en wil helpen, mag deze potten op het bureel 

bezorgen.  

Alvast bedankt! 

 

 

OPENING NIEUWE OPVANG EN               

AANPASSING TOEZICHT OP SCHOOL 

Na de krokusvakantie gaat de nieuwe kinder-

opvang in de Pastoor Aertsstraat open 

(vroegere pastorij). Omwille van de grote capa-

citeit op deze nieuwe locatie hebben wij beslo-

ten om het toezicht op school aan te passen.  

‘s Morgens gaan alle poorten open om 8u35. 

‘s Avonds gaan alle poorten dicht om 15u45 

(op maandag om 15u55 en op woensdag om 

12u15). 

Contactgegevens voor inschrijvingen in de    

opvang: 

tel.: 011 39 20 73 

E-mail: schuifafadministratie@leopoldsburg.be 



Kalender     December                                   

Maandag 3: oudervereniging 

Dinsdag  4 :   Sint op bezoek     

Woensdag 5: Dag van de vrijwilliger   

Woensdag 19: Instapje + 

   Kerstspecial Immert 

Donderdag 20: Kerstmarkt Heppen  

Van maandag 24 t.e.m. vrijdag 4 januari:  

kerstvakantie 

 
 

Kerstmis vieren! 
Traditioneel vieren wij ook dit jaar     

Kerstmis in onze school.  
 De kinderen van het 3e lj. zorgen 

voor een mooie kerstviering.  
 In elke klas wordt er ook nog een 
kerstactiviteit georganiseerd. Voor deze 

activiteit  factureren wij €2 per kind. 

Sinterklaas  
op bezoek 
 

Dit jaar bezoeken  

Sinterklaas  en zwarte piet 

onze school op dinsdag        

4 december.  De leerkrachten schreven een brief 

en vroegen speelgoed en spelletjes voor de       

kinderen in de klas. Deze cadeaus blijven in de 

klas zodat de kinderen er een heel jaar lang mee 

kunnen spelen!   

Op donderdag 6 december mogen alle kinderen 

van het 3e en 4e lj.  een stuk speelgoed (in een  

plastic zak) meebrengen naar school.  

De kinderen van het 1e en 2e lj.  spelen op  

vrijdag 7 december met het sintspeelgoed.   

Aan de ouders van de kleuters vragen  

we om geen speelgoed mee te geven.   

De kleuters spelen met het nieuwe  

speelgoed van de klas. 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

Vrijetijds– en restopas                                  

Vind je het belangrijk dat je kinderen lid zijn van een sport-

club in onze gemeente?  Wil je je graag aansluiten bij een 

hobbyclub? Wil je af en toe eens een voorstelling meepik-

ken in het cultureel centrum?  Willen je kinderen graag 

eens op sportkamp gaan? Droom je wel eens van een   

zondagnamiddag vrij als je kinderen naar de jeugdvereni-

ging zijn?  Schuif je ook eens graag je voeten onder tafel 

voor een heerlijke maaltijd buitenshuis? ...  

Maar lukt het niet om hieraan deel te nemen omdat je het 

financieel wat moeilijker hebt?  De vrijetijds- en restopas 

kan hier een oplossing in bieden.                                       

Een pas die 50% vermindering geeft bij deelname aan  

activiteiten (van sport - cultuur - jeugd - integratie) en die 

50% vermindering geeft bij het gebruiken van een warme 

maaltijd in het sociaal restaurant "De Oogst". 

Om je de kans te geven deel te nemen aan sociale en   

culturele activiteiten in Leopoldsburg. Voor wie? Voor de 

inwoners van Leopoldsburg en Heppen met een beperkt 

inkomen, lage opleiding, werkloosheid, gezondheidsproble-

men, schuldenlast... 

De aangesloten clubs en verenigingen staan gebundeld in 

een boekje, dat jaarlijks wordt bijgewerkt. Bij het betalen 

van het jaarlijks lidgeld of deelnameprijs krijg je 50%     

vermindering. De overige 50% wordt door het OCMW  

rechtstreeks aan de vereniging of club uitbetaald. 

Wil je weten of je voldoet aan de voorwaarden voor een 

vrijetijds- en restopas, aarzel dan niet en neem vrijblijvend 

contact op met het Sociaal Huis, elke werkdag van 09.00 - 

11.45 u., dinsdagavond van 17.00 - 18.45 u. Contactper-

soon: Dorien Devue, tel 011 53 98 49.  

INTERNATIONALE DAG             

VAN DE VRIJWILLIGER 

5 DECEMBER 

Vrijwilligers worden niet betaald, 

Niet omdat ze waardeloos zijn  

Maar omdat ze onbetaalbaar zijn! 

 


