
Kalender maart 

 

Van Maandag 4 

t.e.m. vrijdag 8 : Krokusvakantie  

Woensdag 13  : Themadag “STEM” 

Donderdag 14  : Auteurslezing in de bib 

    voor de 5 j. kleuters 

   : Bezoek 6e lj. Tes’lo 

Vrijdag 15  : Nationale pyjamadag 

Maandag 18  : Vergadering ouderraad 

Vrijdag 22  : Moedergroep 

Woensdag 27  : Instapje+ 

Vrijdag 29  : Bezoek 6e lj.   

  Middenschool Leopoldsburg 

 

JEUGDBOEKENMAAND 
Er zijn goede vrienden, beste vrienden,  
verloren en vergeten vrienden, vrienden 
van op school, vrienden van de voetbal-

club, vrienden die familie zijn, oude     
vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig      
onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, 

boekenvrienden, dierenvrienden,         
Facebookvrienden, verre vrienden, vrien-

den voor heel even en vrienden voor altijd. 
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we 

de vriendschap. 

 Het sociaal fonds,                              

 de Zandloper,   

    dankt u voor uw steun 

tijdens de valentijntjesactie! 

Bedankt voor je deelname aan de eetdag!     

We hoorden dat de spaghetti en de videe      

gesmaakt hebben. En dat doet plezier!            

Via deze weg wil ik ook alle ouders die            

verantwoordelijk zijn voor het slagen van deze 

dag in de bloemetjes zetten.                           

Zonder jullie geen eetdag!   

 

Vrijdag 15 maart 2019 is het de  

Nationale Pyjamadag van Bednet.      

En onze school doet mee want Bednet 

zorgt ervoor dat langdurig zieke 

kinderen die niet naar school kunnen 

van thuis uiten samen met hun eigen klas toch  de 

lessen kunnen volgen. Door mee te doen steunen we 

zieke kinderen en maken we Bednet meer  bekend zodat 

ze nog meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook 

in pyjama naar school komen op 15 maart?  



Maandbrief maart 2019 

Website: deheppening.be 

E-mail: info@deheppening.be 

Vastenacties 

Dromen we niet allemaal van een rechtvaar-
dige samenleving? Voor de veertigdagentijd 
roepen wij op om mee de weg te banen naar 
een wereld en een samenleving waar           
iedereen tot zijn recht kan komen, waarin   
ieder rechtop kan lopen en elk krijgt waar hij 

recht op heeft, waar men opkomt voor elkaar!  

Ook dit jaar durven we weer beroep doen op 
jullie medewerking voor onze vastenacties 

ten voordele van Tanzania.   

Door onvoorziene omstandigheden heb ik 
mijn reis naar Tanzania in de zomer 2018 
moeten annuleren. Toch hebben de fundi’s 
(arbeiders) in Engare Sero niet stil gezeten. 
De tuin die we in 2017 sponsorden, werd in 
de zomer van vorig jaar verdubbeld.               
Dit betekent ook een dubbele oogst. Er wordt 
meerdere keren per jaar maïs geteeld en de 
fruitbomen die we plantten zijn inmiddels ook 

al stevig gegroeid.  

 

In Endallah is er in de voorbije zomer niks 
gebeurd. Er zijn wel onderhandelingen     
bezig om na te gaan wat de vragen,           
behoeften en/of noden  zijn van de  school. 

Wordt dus zeker vervolgd.  

De kinderen van onze school nemen elk    

volgens hun eigen mogelijkheden deel aan 

de vastenacties van dit schooljaar. Een brief 

met meer info volgt nog.  

Hongermaal 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we een      

hongermaal voor de kinderen van  de lagere 

school.  

Indien je deze actie wil steunen, mag je kind    

donderdagmiddag 4 april 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.   

De opbrengst  van alle activiteiten gaat volledig 

naar het project in  Tanzania. Alvast bedankt voor 

je steun!  


