
Eet je graag een kiwi? Kleef de sticker op 

een papier, geef dit aan je juf of steek het 

papiertje in de groene doos bij juf Marleen. 

Met deze stickers krijgen we van Zespri 

60 ballen. Deze ballen worden gebruikt in  

de turnlessen en op de speelplaatsen.     

Zespri kiwiballen 

Vriendelijke groeten!  Oktober 2019  

Belangrijke datums  

Vrijdag 4 : Kienavond 

Zaterdag 5 : Saved by the bell 

Maandag 7 : Koekjesverkoop 

Woensdag 9 : Geen school 

Maandag 14 : Vergadering ouderraad 

  : Week van het bos 

Woensdag 16: Openklasdag 1e lj.  

Donderdag 17: Wereldarmoededag 

Woensdag 23 : Grootoudersfeest 

Donderdag 24: Instapje+ 

Van  

Maandag 28 

t.e.m.  

Vrijdag 1 november: Herfstvakantie 

Maandag 4 november: infoavond  

“Veilig online en           

cyberpesten”  

 

Een dag om de juf en de meester 

te verwennen met een knuffel, 

een tekening,  een liedje,   

een helpende hand!  

wELKOM in   

En zet de datum van het school- 

feest ook alvast in je agenda: 

Zaterdag 14 december 



De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 

Saved by the bell 

                                                 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens  
opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel    
horen. Maar miljoenen kinderen en        
jongeren op aarde horen dit zelden of 
nooit. Met Saved by the bell doet onze 
school mee op 4 okto-
ber, om de schoolbel 
eens extra te laten 
rinkelen. Zo kan ieder-
een horen dat elk kind 
en elke jongere recht 
heeft op goed, kwali-
teitsvol             onder-

1e lj.  

Op woensdag 16 oktober zetten de juffen 

van het eerste leerjaar hun deur open  

voor de ouders.  

Vanaf 10u30 heten ze je welkom in de  

klas en krijg je de kans om mee de lessen 

te volgen.  

Wij vragen uitdrukkelijk om slechts één 

ouder af te vaardigen omwille van prak- 

tische redenen.  

Indien je zelf niet de mogelijkheid  

hebt om te komen, mag één grootouder  

Inzameling batterijen  

Wij doen mee aan de  inzameling van gebruikte batterijen net zoals talrijke 

winkels, containerparken, enz. …      Onze school wordt voor haar inspannin-

gen beloond. Via een spaarsysteem kunnen wij gratis schoolmateriaal voor 

de leerlingen verkrijgen. Wij zijn zo vrij erop aan te  dringen dat uw kin-

deren gebruikte batterijen   (vb. accu’s van GSM’s, draagbare PC’s, scheer-

apparaten, boormachines, radio’s, camera’s, speelgoed, enz.) inleveren in 


