
 

Naar aanleiding van de 

voorleesweek organi-

seert onze school een 

boekenbeurs op   

woensdag 7 november 

van 8u30 tot 19u30 in 

de parochiezaal. Uiteraard is een boek ook een 

leuk idee als sinterklaasgeschenk of als            

geschenkje onder de kerstboom. De kinderen 

van de lagere school brengen een bezoekje aan 

de boekenbeurs samen met de juf en noteren 

hun lievelingsboek zodat je als ouder de      

voorkeur van je kind kent. Iedereen is van   

harte welkom! 

Speelgoed van de 

sint                                     

Sinterklaas en de Pieten zijn volop hun 

pakjes aan het maken om binnenkort 

heel wat kinderen blij te maken. Waar 

houden zij als speelgoedexperten rekening mee? Omdat   

spelen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, 

kiezen de Sint en zijn Pieten in de eerste plaats speelgoed 

dat het kind zelf leuk vindt. Zo wordt het spelenderwijs    

handiger en leert het zichzelf, de anderen en de wereld al 

spelend ontdekken.  Hun voorkeur gaat naar speelgoed dat 

past bij de mogelijkheden en de leeftijd van het kindje: 

speelgoed mag niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk 

zijn. Goed speelgoed hoeft zeker niet duur te zijn.             

Eenvoudige dingen kunnen voor vele uurtjes speelplezier 

zorgen: papier, verf, krijtjes, ballen, potjes, een               

schattenkoffer met toffe spulletjes, …En het allerleukste is 

natuurlijk samen spelen! Door samen dingen te ontdekken 

en het kind aan te moedigen, geven we positieve aandacht. 

Zo wordt het kind actiever, ondernemender en krijgt het 

meer zelfvertrouwen!  

Website: deheppening.be                              

E-mail: info@deheppening.be 

VOORLEESWEEK 

 
Vanaf zaterdag 17 tot en met zondag              

25  november neemt onze school deel aan de 

voorleesweek.. Wij willen iedereen aansporen om 

voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikke-

ling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen 

nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge   

kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al     

lezen.  

Volwassenen  genieten trouwens net zo hard  

van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen 

worden zelfs vaak de enige toegang tot         

verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen 

het verleden even dichterbij. Lees voor aan je 

zus, papa, broer, mama, oma, opa of 

(klein)kinderen. Lees voor aan  je klasgroep, de 

kinderen in je   

opvang of de    

ouderen in je 

woonzorgcentrum.  

Want voorlezen is 

van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99.  

Wij zijn op zoek naar ouders en grootouders  

die het laatste kwartier van de dag willen voor-

lezen in de klas.  

Ben je geïnteresseerd, neem dan vooraf contact 

op met de juf of vul  onderstaand strookje in en 

geef het mee met je kind. De leerlingen van het 

6e lj.  lezen  voor aan de kleuters! 

 

Naam en voornaam…………………………………………….…… 

 

Ouder/grootouder van……………………………..…………… 

 

wenst deel te nemen aan de voorleesweek. 
                                                 

Maandbrief                             

November 2018 

Voorlezen : 

Het leukste kwartiertje  

van de dag! 



Kalender    November                    

 

Woensdag 7 boekenbeurs 

Maandag 12 theater 6e lj.     

   oudervereniging 

Dinsdag 13 5e lj. Werkt in de natuur 

Vrijdag  16 5e lj. Bezoek                   

   suikerfabriek Tienen 

Van Zaterdag 17    

t.e.m. Zondag 25 voorleesweek 

Dinsdag 20 schoolfotograaf 

Woensdag 21 geen school 

Donderdag 22 6e lj. Bezoek Kiosk 

Voor de kleuters: 
Alle kleuters krijgen één nieuwjaarsbrief mee 
voor de ouders, die ze zelf maken.  
De juffen geven een extra tekst van de nieuw-
jaarsbrief mee zodat je deze vrij kan kopiëren 
voor andere brieven. 
 
Voor de leerlingen van de lagere school: 
 

Om praktische redenen willen wij je nu 

reeds vragen om onderstaand strookje in te 

vullen voor de bestelling van de nieuwjaars-

brieven en voor eind van deze maand terug 

te  bezorgen aan de juf . De prijs van de 

nieuwjaarsbrieven is 0,75 euro.               

Deze onkosten worden gefactureerd.  

 

————————————————— 

 
Naam en voornaam: 
 
Klas: 
 
Aantal gewenste nieuwjaarsbrieven: 
  
Aanspreektitels: 
 

 
 

Bericht van Telenet 

Van WO. 31/10/2018 tot en met WO. 07/11/2018 

kan onze school onderbrekingen ondervinden 

aan de  Telenet-kabeldiensten op werkdagen 

tussen 7.30u en 18u. 

Op MA. 05/11/2018 en DI. 06/11/2018 zijn onze    

kabeldiensten (internet, vaste telefonie en tv) 

niet beschikbaar tussen 7.30u en 18u. 

Gelieve hiermee rekening te houden! 

Wintercampagne “Helm op, fluo top” 

Met dit project wil onze school kinderen              

sensibiliseren om zich zichtbaar en veilig in          

het verkeer te begeven door een fluohesje en 

een fietshelm te dragen.      

Wij rekenen op                 

je medewerking! 

 

Dankwoord                                                                     
In naam van Sint-Vincentius willen we iedereen 
van harte bedanken voor het verzamelen van 
de vele voedingswaren. 

 

AANDACHT VOOR  VERLOREN  VOORWERPEN 

Er blijven veel verloren spullen liggen in onze 

school: brooddozen, koekendoosjes, drinkbekers, 

jassen, ... zonder naam erop ! 

Daarom willen we met aandrang vragen  op alle 

voorwerpen en kledingstukken (die aan en uit gaan) 

de naam van je kind te  noteren.  

Bedankt! 


