
Maandbrief: Januari’19  

Donderdag 31 januari: Gedichtendag                                    

Met Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van 

januari traditiegetrouw de Poëzieweek van start.       

Gedichtendag, is hét poëziefeest van Nederland en 

Vlaanderen.  Poëzieliefhebbers organiseren die dag  

een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en  

ook de media klinken die dag een stuk poëtischer.   

Hier alvast een smaakmaker!     

Website: deheppening.be 

E-mail: info@deheppening.be 

Wij zijn verplicht om plaatsen te reserveren 

voor broers en zussen van kinderen in onze 

school. Concreet betekent dit dat alle broers  

en zussen geboren in  2017 voorrang hebben 

voor de inschrijving in het schooljaar 2019-

2020 en 2020-2021.   Daarom deze oproep: 

heb je nog een kindje geboren in 2017, laat het 

ons weten zodat wij een plaats kunnen reser-

veren! Je krijgt ook nog een brochure vanuit de 

gemeente waarin nauwgezet alle richtlijnen 

worden uitgelegd. Lees deze brochure aan-

dachtig en hou rekening met de inschrijvings-

periode voor broers en zussen. Indien je niet 

tijdig inschrijft binnen 

de voorrangsperiode, 

verlies je je voorrang!  

Belangrijk bericht                               

i.v.m. inschrijvingen 

In je hoofd 

In je hoofd kun je alles. Fietsen naar de maan,       

boven op de wolken staan. Strelen met je    

handen los, lopen door een donker bos.  

Vechten als een tijger, dansen met een elf.             

Afscheid nemen zonder tranen, alles gaat   

vanzelf. 

Logopedie 
In de loop van de maand januari komt een logopediste 
op school voor onderzoek van mondeling taalgebruik 
en uitspraak bij kinderen. De leerkrachten selecteren        
de leerlingen met problemen zodat de logopediste 
onmiddellijk haar onderzoeken kan starten. Ervaart    
u als ouder een probleem bij uw kind rond dit aspect 
van de ontwikkeling, contacteer dan de leerkracht.   
Na het onderzoek ontvangt u een brief waarin het 
probleem omschreven wordt en advies gegeven 
wordt.   



Kalender. 

Maandag   7: bezoek 5e lj. Villa Pila                      

Vrijdag 11: theater 3e lj.  

Maandag 14: Oudervereniging 

Maandag  21: Rollebolle                        

        voor 4 en 5 j. kleuters   

        Boekstart juf Inge en Ilse 

Woensdag 23: geen school 

Donderdag 24: Boekstart juf Nele 

        Medische onderzoeken op 

        school voor 1A 

Vrijdag 25: binnenspeeldag             

        voor 2,5 en 3 j.kleuters     

        Medische onderzoeken op 

        school voor 1B   

Maandag 28: theater 2e lj. 

        gedichtendag 

Woensdag 30: Instapje+ 

Maandag 4 februari 

      : geen school 

VOOR– EN NASCHOOLS TOEZICHT IN HEPPEN 

Vanaf 7 januari’19 wordt het voorschools     

toezicht uitgevoerd van maandag t.e.m.    

vrijdag enkel op de kleuterspeelplaats door 

Raymonda, de wijkwerker . Dit toezicht start 

om 8u20 tot 8u35 . Net zoals het naschools 

toezicht betaalt de gebruiker hiervoor €0,40 

(voor 1 kwartier). Wie gebruik wil maken van 

dit voorschools toezicht, moet een beurten-

kaart kopen bij Raymonda. Vanaf 8u35 tot 

8u50 is het toezicht gratis.  Kinderen die naar 

het voorschools toezicht komen, worden om 

8u35 begeleid naar hun eigen speelplaats.                                                           

Aan het naschools toezicht op de kleuter-

speelplaats wijzigt niks:                                   

van 15u30 (15u40) tot 15u45 (15u55) : gratis 

van 15u45 (15u55) tot 16u30: Raymonda, 

€0,40 per begonnen kwartier 

Ik wil bij deze alle leerkrachten heel erg   

bedanken voor hun jarenlange vrijwillige 

inzet tijdens dit toezicht!  

 

Rollebolle: sportactiviteit voor           

de 4– en 5– jarige kleuters                       

Op 21 januari nemen alle 4- en 5-jarige kleuters deel aan 

Rollebolle. Dit bewegingslandschap gaat door in de voor 

middag in de sporthal 't Beverke Beverlo . Wij vragen je om 

je kind ' s morgens om 8.45u naar de sporthal te brengen; 

Beverpad 15, 3580 Beverlo.  Terugkomen doen we met de 

bus. Alle kinderen blijven die dag eten. Deelname aan de 

activiteit kost €3.5 (wordt gefactureerd).  Gelieve je kind 

sportieve kledij aan te doen en zijn/haar boekentas mee te 

geven. De juffen brengen de turnzakjes met turnpantoffels 

mee.  

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN IMMERT                  

Er wordt intensief gezocht naar oplossingen voor  

zowel de voor- als naschoolse opvang in Immert.  

Wij houden je op de hoogte.  

DRINGENDE OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS 

VANAF 7 JANUARI 2019 !!! 

Met deze willen we ook een oproep doen voor 

vrijwilligers die tegen een vergoeding voor- en/of 

naschools toezicht willen doen in Immert - 

Asdonckstraat 52. 

Wie geïnteresseerd is en meer info wil kan terecht 

op het bureel van de school , telefoon 011/353549 

of per mail: info@deheppening.be 


