
De bel gaat om 12u en om 15u30(15u40  
op maandag). De 2,5– en 3- jarige kleuters     
moeten zowel ‘s middags als ‘s avonds      
afgehaald worden in de klas! De andere  
kleuters worden ‘s middags afgehaald    
aan de poort en  ‘s avonds (ook woensdag-

middag) in de klas! 

De kinderen van de lagere school worden 
afgehaald aan de poort uitgezonderd        

Afspraken bij het afhalen  

Met enige aandrang willen wij alle ouders en 

kinderen vragen om tijdig op school aanwezig 
te zijn. De poort aan de Beringsestw. kleuters is 

open vanaf 8u20 (15’ betalend toezicht) en de 
andere schoolpoorten gaan open om 8u35.     

Vanaf die momenten starten dan ook de bewa-
kingen. De school begint om 8u50, voor deze 

tijd worden alle kinderen op school verwacht !  

Wie te laat is, spreekt de leerkracht aan.                 

Wie ’s middags naar huis gaat eten, kan pas na 
12u30 terug terecht op school! 

Goed begonnen, is half gewonnen! 

Vriendelijke groeten!  September 2019  

Belangrijke datums  

Maandag 2 : Eerste schooldag 

Dinsdag 3 : Sportkriebels 3 en 4 

Woensdag 4  : Sportkriebels 5 

     Infoavond L.O. 

Donderdag 5 : Sportkriebels 6 

Woensdag 11 : Infoavond K.O.  

Donderdag 12: Herdenking WO II  

Maandag 16 : Oudervereniging en

 Week van de mobiliteit 

Vrijdag 20 : Strapdag 

Maandag 23: sportdag 5e en 6e lj.  

Dinsdag 24 : Startviering op school 

Donderdag 26: Instapje + Heppen 

     SVS– veldloop 

Maandag 30: Geen school  

 

Vrijdag 4 okto-

Foto  

De kleuterleidsters vragen van  elke kleuter  een fotootje voor de aanwezig-

heidskalender.  Je kan deze foto in een omslag met je kleuter meegeven. 

Dankjewel! 

Turnkledij lagere school 

Indien de  turnkledij van je kind te klein is en er geen jongere broertjes of zusjes 
zijn in het gezin,  mag je deze altijd  terug inleveren.   

wELKOM in   



Infobrochure 

De aanpassingen van het schoolreglement komen in de loop van september op 

de site.  Wie niet beschikt over internet-mogelijkheden kan een papieren versie 

aanvragen op het bureel.  

 

 

 

 

Op woensdag 4 september (lagere school) en 11 september (kleuterschool) 

organiseren wij een infoavond telkens om 19u30 in de parochiezaal.      

Ouders van de kleuters in Immert verwachten we in de wijkschool.          

Het eerste gedeelte wordt  verzorgd door de directie en gaat over de      

aanpassingen in het schoolreglement. Tijdens het tweede  gedeelte krijg   

je in de klas uitleg van de leerkracht over de praktische organisatie.        

Wij heten je van harte welkom!  

Deze openschooldag is niet bedoeld voor de instappers! Zij worden ge-

briefd op andere momenten. 

En heb je in de kast nog onderbroekjes maat 92,94 of 104 en/of kousjes 

leeftijd 2,5—3 jaar liggen die ondertussen te klein zijn geworden voor 

jouw kleuter , mag je ze altijd bezorgen aan juf Anneleen. Alvast be-

dankt!  

Verloren voorwerpen 

Schrijf de naam van je kind op alles wat 

in en uit de boekentas gaat en op alle          

kledingstukken die in de klas aan- en 

uitgaan. Zo kunnen de leerkrachten  

verloren gelegde voorwerpen en  kle-

dingstukken  terugbezorgen.  Bedankt! 

Oproep:  

Wij zoeken 1 of meerdere chauffeurs die ‘s mor-
gens en ‘s avonds de kinderen tussen Schuif Af en              
de    wijkschool in Immert willen vervoeren.             
Indien je interesse hebt of je wil meer info, maak 
je best een afspraak met de directeur!  



De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 

Turnen in de kleuterschool 
De 2,5– en 3-jarige kleuters van Heppen turnen twee keer in de week in 
de parochiezaal. Juf Inge op woensdag en vrijdag. Juf Gwendolyn en juf Ilse op        
donderdag en vrijdag. Op de dag dat ze turnen, vragen wij om de kleuters               
gemakkelijke kledij aan te doen; shortje, jogging of legging en sportschoenen. 

De 4– en 5– jarige kleuters van Heppen gaan wekelijks naar de sporthal; juf. Nathalie 
op dinsdag, juf. Karine op woensdag  ,   juf. Elise op vrijdag. De kleuters hebben witte 
turnpantoffels (geen sportschoenen) nodig. Schrijf de voornaam van het kind in de 
pantoffels en steek ze in het rode rugzakje van de school.  

Turnkledij lagere school 

Indien de  turnkledij van je kind te klein is 
en er geen jongere broertjes of zusjes zijn 
in het gezin,  mag je deze altijd  terug        
inleveren.   

Wij zijn nog steeds op zoek naar  nieuwe         

gemachtigde opzichters!  Voor meer  info over 

de opleiding, kan je steeds  terecht op het     

bureel of bij één van onze vrijwillige                  

opzichters.  

Zet je in voor verkeersveiligheid….                   

word gemachtigd opzichter! 

Vuilzakken 

Omdat wij geen vuilzakken van de gemeente 
krijgen, vragen wij om aan elk kind  1 vuilzak 

mee te geven.   

Bedankt! 

Luizen  

Je kind krijgt in de loop van deze week een brief 
mee over luizen op school. Gelieve deze brief 
aandachtig te lezen en de richtlijnen correct op             

te volgen! 


