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Ken je de betekenis van de 4 stippen? 

Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak 

geconfronteerd met pestsituaties: als slachtoffer, 

pester of als omstaander. Ook ouders en begelei-

ders van kinderen en jongeren komen ermee in 

aanraking. Alleen als we er ons bewust van zijn, 

kunnen we samen beginnen werken aan een 

meer pestvrije wereld. Daarom willen Kies Kleur 

tegen Pesten en wij tijdens de Vlaamse Week  

tegen Pesten extra aandacht voor dit probleem. 

Met STIP IT willen we dat zoveel mogelijk         

kinderen, jongeren en volwassenen tonen dat ze 

pesten niet oké vinden. Met 4 stippen op zoveel 

mogelijk handen maken we samen een krachtige 

vuist tegen pesten. Met elke stip die je zet, ga je 

akkoord met één van deze stellingen:                   

Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan    

meedoen.                                                                        

Ik praat erover als pesten mij verdrietig of 

bang maakt. 

Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen 

erbij! 

Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand 

die gepest wordt. 

Vlaamse week tegen pesten 22 

februari tot 1 maart 2019: Stip 

Wij doen mee! 



Kalender  “februari” 

Zaterdag 2 : Keskestocht 

 

Maandag 4 : Geen school 

 

Vrijdag 8 : Moedergroep 

 

Zondag 10 : Eetdag t.v.v. Seppe 

 

Dinsdag 12 : Dikketruiendag 

 

Zondag 17 : Eetdag ouderraad tvv de school 

 

Van Vrijdag 22 t.e.m. donderdag 28 

  : Week tegen pesten 

 

Woensdag 27 : Instapje+  

 

Donderdag 28: American Games 5e en 6e lj. 

     carnaval kleuters 

 

Vrijdag 1 maart: carnaval lagere school 

 

Dikketruiendag  voor de lagere school 

 
Op dinsdag 12 februari is 

het dikketruiendag.            

Wij vragen aan alle kinderen 

van de lagere school om   

zoveel mogelijk met de fiets 

naar school te komen en 

een leuke dikke trui te dragen. De thermostaat 

zal 2 graden (19°) minder staan.  

Carnaval 

Op donderdag 28 februari vieren onze    
kleuters carnaval. De leerlingen van    
de lagere school vieren dit op vrijdag   
1 maart. 

Het is de bedoeling dat de kinderen 
zich verkleden.  Met wat  creativiteit  
bedenkt u samen met uw kind wel een 
idee met wat afgedankte spullen of   
wat lappen stof.   Doe zeker geen gekke 
kosten voor deze  activiteit.                                                                   
Alle kinderen van de Heppening ,      
zowel de kleuters als de leerlingen van 
de lagere school , mogen ’s morgens 
verkleed naar school komen. 

 

Opgelet: wapens, confetti en 
spuitbussen  zijn niet toegelaten! 

Herinnering  inschrijvingen °2017   

Broers en zussen hebben     

absolute voorrang op andere  

kinderen geboren in 2017!      

Inschrijven kan in februari’19. 

Indien je niet inschrijft binnen deze periode 

verlies je je voorrang! 

Wet op de privacy                             

Vanaf 1 februari  zullen er geen foto’s van         

kinderen meer op onze website staan.               

Er zijn meerdere ouders die geen toestemming  

geven. Onze leerkrachten gaan hun best doen 

om jullie op een andere manier te informeren 

over activiteiten in de klas.                                 

Hou de website alvast in de gaten.  


