
Kalender april 

 

Maandag 1  : Technopolis in het Buurt-
      huis voor alle kleuters 
      (behalve Gwendolyn) en 
      voor 4e, 5e en 6e lj.   

Dinsdag 2  : Technopolis in het Buurt-
      huis voor 1e, 2e en 3e lj.   

   : Theater 5e lj. 

Donderdag 4  : Schoolviering en honger-
     maal 

 

Van maandag 8 

t.e.m.  

maandag 22 : Paasvakantie 

 
Dinsdag 23  : medische onderzoeken op 
     school voor 6e lj.  

Woensdag 24  : Instapje + 

Donderdag 25  : Bezoek Berentuin 5A 

Vrijdag 26  : Bezoek Berentuin 5B 

Woensdag 1 mei : geen school  

 

De lente is in aan-

tocht! 

 
Nu de lente in aantocht 
is, hopen we dat er terug 

meer kinderen met de 
fiets naar school komen! Hieronder alvast 
enkele tips voor je je kind naar school 

stuurt: 
1. Zorg voor een fiets die in orde is 

2. Voorzie  een fluovest en helm 
3. Rugzak op de rug of boekentas goed en 
veilig leren bevestigen met de snelbinders 

 

 
 

 

Herinnering: Hongermaal 4 

april’19 

Naar jaarlijkse traditie organiseren 

we een  hongermaal voor de kin-

deren van  de lagere school.  

Indien je deze actie wil steunen, mag 

je kind donderdagmiddag 29 maart 

op school blijven eten.                          

Waaraan moet je denken?  

Vooraf  €3 (minstens één dag op 

voorhand te bezorgen aan juf of 

meester), plastic bord en beker, vork 

of lepel, keukenhanddoek en een 

plastic zak om alles in te steken.   

 

   

Ouderplatform 

Enkele weken geleden ontvingen jullie voor het 

eerst een mail (no reply)  van ons ouderplatform. 

In de volgende mail zal naast No reply de naam 

van onze school staan zodat je weet dat deze mail 

van De Heppening komt.  

Dit platform geeft ouders de mogelijkheid om    

berichten ( waaronder ook de maandbrief) te    

ontvangen en oudercontacten te plannen. In een 

later stadium zullen er nog extra mogelijkheden 

aangeboden worden. We horen graag je reacties 

over het gebruik van dit platform. Wie geen mail 

ontvangen heeft, neemt best zo snel mogelijk  

contact op met de school! Bedankt!  



Maandbrief april 2019 

  

  

De hele maand aart staat in het teken van 

boeken- en leesplezier. Onze 5-jarige kleu-

Website: deheppening.be 

E-mail: info@deheppening.be 

Technopolis on tour 

Technopolis trekt dit schooljaar op tournee    

doorheen Vlaanderen met een gloednieuwe  

reeks  wetenschapsshows voor scholen! Wij    

verwelkomen hen ook in Heppen! Zie kalender 

Speel met lucht (kleuters) 

Voor kleuters die de wereld nog volop aan het ontdekken 

zijn, lijkt niets onmogelijk. En van Technopolis krijgen ze nog 

gelijk ook. Want wedden dat frietjes kunnen vliegen en dat je 

over ballonnen kunt lopen zonder dat ze springen? Allemaal 

dankzij een frisse lading lucht en een flink pak wetenschap. 

Spelenderwijs ontdekken de kleuters dat lucht niet ‘niks’ 

is. Charlie vertelt over hoe hij elk diertje in nood kan helpen 

en gebruikt hiervoor, jawel ‘lucht’. Leuke ontdekkingen die  

de nieuwsgierigheid alleen maar aanwakkert. 

Speel met gassen (1e, 2e en 3e leerjaar)  

Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel! Gassen zijn nl.  

overal. Denk maar aan de lucht die we inademen.           

Vanzelfsprekend! of toch niet? Wist je dat gassen niet altijd 

in gasvormige toestand zijn en dat ze ook kunnen uitzetten 

en krimpen? Ken jij overigens het verschil tussen vast,   

vloeibaar en gasvormig? 

Geen paniek, we zijn van plan om al deze straffe uitspraken 

en nog veel meer te bewijzen via een reeks verbluffende 

proeven. Wat niet zichtbaar is voor het blote oog, toveren wij 

tevoorschijn! Geen goocheltrucs maar echte wetenschap zal 

je van je sokken doen blazen. Plankgas naar deze show!  

Wij wensen juf Anneleen en haar man         

van harte proficiat met  de  geboorte             

van Mathieu 

14 maart’19 

 

 

 

2 kg 930 en 50,5 cm  

Speel met druk (4e, 5e en 6e leerjaar)  

Als jij aan druk denkt, denk jij dan spontaan aan een 

filmrolbazooka, exploderende verfblikken en Maagden-

burgse halve bollen? Als je deze show gezien hebt, dan 

staan ze vast en zeker in je geheugen gegrift! Tijdens 

deze show zetten we de grove middelen in om aan te 

tonen dat lucht drukt. Wat gebeurt er als we druk verho-

gen en dan weer verlagen? 

Nu nog een proefpersoon vinden die luchtdruk aan den 

lijve wil ondervinden... Geen druk, hoor! 

En geniet van  

de vakantie! 


