
Tijdens de laatste dagen van juni gaan  
alle kinderen van de lagere school op 
schoolreis. Zorg voor voldoende eten    
en drinken voor een ganse dag! 
 
Vrijdag 21 juni: 
De leerlingen van het 1e en 2e lj. gaan 
met de bus naar Plopsaland Hasselt! 
Vertrek: om 8u45 op school zijn 
Terug : rond 15u45—16u00  
Deelnameprijs: € 22,50 (vervoer, inkom) 
GEEN zakgeld ! 
 
De leerlingen van het 3e en 4e lj. gaan 
met de fiets naar de Olmense Zoo      
Vertrek: om 8u50 op school zijn 
Terug: rond 15u30 
Deelnameprijs: € 10,50  
MAX € 7 zakgeld !  
 
Donderdag 27 juni: 
De kinderen van 5e en 6e lj. nemen deel 
aan  Pennenzakkenrock in het Zilvermeer 
Mol. Uren en prijzen worden nog meege-
deeld. 
MAX € 10 zakgeld ! 
 
! Alle onkosten voor deze               
uitstappen worden gefactureerd. 
 

 

Op maandag 24 juni nemen alle kinderen 
van de lagere school deel aan onze 
jaarlijkse fietssportdag.  Belangrijk om te 
weten: 
 de kinderen moeten met de fiets 

naar school komen  
 wie een helm heeft, zet ‘em op 
 het dragen van een fluovestje is 

verplicht 
 sportief gekleed zijn  

 regenjas meenemen! 
 picknick voor ’s middags meebrengen  

(eten en drinken) in een rugzak of 
een andere tas die veilig kan beves-
tigd worden op de fiets 

 De kinderen van het 1e, 2e, 3e en 
4e lj. mogen geen zakgeld meene-
men; er wordt voor elk kind een 
drankje en een tussendoortje gefactu-
reerd 

Belangrijke opmerking voor de ouders:  
1. Indien je kind niet of onvoldoende in staat 
is om in groep te fietsen, moet  je vooraf  
contact opnemen met de juf! 
2. Zorg dat de fiets van je kind in orde is! 
3. Ouders en grootouders die graag  mee  
fietsen, zijn altijd welkom en nemen vooraf  
contact op met  de betrokken leerkracht.  
 

 
 

Op schoolreis!  

Website: deheppening.be 

E-mail: info@deheppening.be 

MAANDBRIEF                 

JUNI 2019 

Zaterdag 1 juni 

Dag van het kind 



Kalender juni’19    

Zaterdag  1 : dag van het kind 

Maandag 10 : Pinkstermaandag            

      Geen school 

Vrijdag  21 : schoolreis 1e, 2e, 3e en 4e lj.  

Maandag 24 : fietssportdag 

Woensdag  26 : diploma-uitreiking             

     5 jarige kleuters Immert 

   : diploma-uitreiking  6e lj. 

Donderdag 27 : familiedag Immert 

   : schoolreis 5e en 6e  

   : diploma-uitreiking             

     5 jarige kleuters Heppen  

Vrijdag 28 : schoolviering 

                Om 12u : einde laatste schooldag-

VRIJDAGNAMIDDAG GEEN SCHOOL!  

   DE VAKANTIE BEGINT! 

 

  

 

 

 

Tips voor verstandig 

zonnen 

Kinderen hebben zon nodig. 
Niet alleen voor hun moreel, 
maar ook voor hun           
lichamelijke gezondheid. Zon zorgt immers 
voor de aanmaak van onder andere        
vitamine D en dus voor de ontwikkeling 
van een stevig beenderstelsel. Maar zoals   
bij alle goede dingen geldt ook hier:      
overdaad schaadt. 

Zonnestralen, meer bepaald UV-stralen van 
het type A en B, vormen de voornaamste 
risicofactor voor huidkanker.  Kinderen zijn 
bovendien kwetsbaar voor de nefaste      
effecten van deze UV-stralen omdat hun 
huid een stuk dunner is dan die van vol-
wassenen. Ernstige zonnebrand tijdens de 
kinderjaren doet het risico op melanoom als 
volwassene toenemen. 

Met onderstaande tips beschermt u          
kinderen optimaal: 

 houd baby’s jonger dan 1 jaar uit de zon; 
 laat kinderen in de schaduw spelen tus-

sen 11 en 15 uur; 
 zorg voor een hoofddeksel en laat hen 

een droog T-shirt en een goede zonnebril 
dragen; 

 breng regelmatig een rijkelijke laag wa-
terbestendige zonnecrème aan met een 
beschermingsfactor van minimum 30. 

Opgelet: tijdens de laatste week van juni 

kan de poort aan de Pastoor Aertsstraat 

niet gebruikt worden wegens werken aan 

een nieuw sanitair gebouw! 


