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Juli en augustus 2019 

Schoolgerief 

 
Kinderen hebben heel wat 

spullen nodig op school.     

Om de kosten voor ouders zoveel moge-

lijk te beperken, is sinds 2009 duidelijk        

bepaald welke materialen de scholen     

moeten aankopen voor de kinderen in het 

basisonderwijs.  

Het gaat o.a. over schrijfgerief, leer-

boeken, schriften, passer,… U vindt deze 

lijst in de infobrochure van de school of  

ook op onze website.  

Zaken die u niet terugvindt in de lijst             

(bv. boekentassen, pennenzak, …) moet u  

aankopen voor uw kind aangevuld met het 

lijstje hiernaast.  

Als u op het einde van de zomervakantie 

met uw zoon of dochter de eerste school-

aankopen doet, neem dan eerst het lijstje 

nog eens door. Zo vermijdt u overbodige 

kosten.  

 
Te voorzien voor elke 4– en 5-

jarige kleuter: 

- Witte stoffen turnpantoffels 

 

Te voorzien voor elke leerling in 

de lagere school:  
- Huiswerkmap A4 met kleppen en  

   elastieken 

 

Aankopen per klas:  
1e lj.  1 ringfarde A4 (zonder hefboom,  

   2 gewone ringen) 

2e lj. 1 ringfarde A4 (zonder hefboom,     

   2 gewone ringen) 

3e lj. 10 plastic (show)mapjes 

 1 ringfarde A4 met 2 kleine ringen 

4e lj. 10 plastic (show)mapjes  

 2 ringfarde A4 (zonder hefboom  

   2 gewone ringen)   

5e lj.  10 plastic (show)mapjes 

 1 ringfarde A4 (2 kleine ringen,  

   rug 2 cm) 

 1 ringfarde A4 (zonder hefboom, 

   2 gewone ringen)   

6e lj.  10 plastic (show)mapjes 

 1 ringfarde A4 (zonder hefboom

   2 gewone ringen)  

 e en 6e lj.     Ge-

odriehoek en passer voor       

 gebruik thuis  

 

Website: deheppening.be 

E-mail: info@deheppening.be 

Bedankt aan iedereen,                   
kinderen, ouders en leerkrachten, 

voor het samen school maken.  

Het was weer eens                       
een fijne Heppening! 

 

Opgelet: dit is de laatste papieren versie 

van de maandbrief. Vanaf  1 september 

ontvang je alle info via het digitaal       

ouderplatform van onze school. Dus hou 

je mails goed in de gaten! Bedankt! 



Lestijdenpakket 2019-2020 (o.v.b.) 

Kleuters    
Heppen:  

Juf. Anneleen    2,5-j. en 3– j.kls 

Juf. Inge   2,5-j. en 3– j.kls 

Juf. Ilse    2,5-j. en 3– j.kls 

Juf. Gwendolyn  4– j. en 5– j.kls 

Juf. Nathalie   4- j. en 5– j.kls 

Juf. Elise   4- j. en 5– j.kls 

Immert: 

Juf. Nele    jongste kleuters 

Juf. Sara     oudste kleuters 

Juf. Marion    L.O.-lkr. 

Juf. Hellen(vervanging door Leske)   zorglkr.  

Juf. Karine   ambulante lkr.     

Juf. Carine en Jenthe kinderverzorgster 

Lagere school  

1e lj. A  juf. Tilly en Lore 

1e lj. B  juf. Kristel en Lore 

2e lj. A  juf. Sonja en Hanne 

2e lj. B juf. Sophie 

3e lj. A  juf. Myriam en Lore 

3e lj. B juf. Lotte 

4e lj. A  juf. Marianne en Hanne 

4e lj. B  juf. Mieke en Hanne 

5e lj.   juf. Lut en Sarah 

6e lj.  juf. Dagmar, Sarah en Hanne 

L.O.-lkr.  meester Bart 

Zorg  juf. Karolien  

Leerkrachtenplatform: lestijden nog niet toege-

kend aan de school 

Zorgcoördinator juf. Eef 

 

De indeling van de klassen wordt bekend  

gemaakt op de openschooldag  

die doorgaat op dinsdag 27 augustus  

van 18u tot 19u30! 

 

VAKANTIEDAGEN     2019-2020 
Maandag 30-9  : geen school 
 
Woensdag 9-10  : geen school  
 
Van maandag 28-10 
t.e.m. vrijdag 1-11  : herfstvakantie 
 
Maandag 11-11   : geen school  
 
Vrijdag 6-12   : geen school  
 
Van maandag 23-12 
t.e.m. vrijdag 3-1  : kerstvakantie 
 
Maandag 27-1   : geen school  
 
Woensdag 5-2   : geen school  
 
Van maandag 24-2 
t.e.m. vrijdag 28-2  : krokusvakantie 
 
Van maandag 6-4 
t.e.m. vrijdag 17-4  : paasvakantie 
 
Vrijdag 1-5   : geen school  
   (dag van de Arbeid) 
 
Van donderdag 21-5 
t.e.m. vrijdag 22-5  : geen school  
        (Hemelvaart) 
 
Maandag 1-6   : geen school 
         (Pinkstermaandag) 
Van dinsdag 30 juni 12u 
t.e.m.  
maandag 31-8   : zomervakantie 

 

Kalender                                                     

Van vrijdag 28 juni  12u t.e.m.                                               

vrijdag 30 augustus : zomervakantie 

Vanaf woensdag 21 augustus t.e.m. 

vrijdag 31 augustus : inschrijvingen  

 elke werkdag van 9u00 tot 12u00 

dinsdag 27 augustus van 18u tot 19u30:  

OPENSCHOOLDAG:  

Wij nodigen je vriendelijk uit om kennis te maken 
met de nieuwe juf en meester! Je zal er ook weer 
lekkere verse wafels kunnen kopen t.v.v. De 
Zandloper, het sociaal fonds van onze school.   

Woensdag 4 september 19u30 : info  lagere school 

Woensdag 11 september: 19u30 info kleuterschool 

(niet voor instappers 2,5 j. kleuters) 

OPROEP VRIJWILLIGERS MET VERGOEDING !!! 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het toezicht in 

Immert van 7u30 tot 8u45 en van 15u45 tot 16u30 

OF  

vrijwilligers die het vervoer van de kleuters van 

Schuif Af naar Immert rond 8u40 en van Immert naar 

Schuif Af om 15u30 zouden willen doen. 


