
Vriendelijke groeten!  november 2019  

Belangrijke datums  

Van                      
Maandag 28 oktober                   
t.e.m.                  

Vrijdag 1 november: herfstvakantie 

Maandag 4 : infoavond om 20u in      

de parochiezaal  over  

“Veilig online en  

cyberpesten”    
Donderdag 7 : Schoolfotograaf      
Vrijdag 8 : herdenkingsmoment WOI 

Maandag 11 : geen school     

Week van         

Dinsdag 12 : Project “Gezond eten  

                    en bewegen” 

Dinsdag 12 : bezoek 4e lj. Bazaar  

            Kastaar 

Vrijdag 15 : Gezond ontbijt op school 

Week van                   

Maandag 18 : voorleesweek 

Vrijdag 22 : bezoek 5e lj. Tienen 

Donderdag 28: Instapje+ 

wELKOM in   

Beste (groot) ouders, 

Op vrijdag 8/11/2019 organiseren wij een  herdenkingsmoment 

WOI met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in samenwer-

king met de heemkundige kring van Heppen en organisatie    

oudstrijders als afsluiting van ons project: ‘De wereldoorlog van 

Odon’. 

Om 13u30 komen wij samen aan het oorlogsmonument in de 

Oudstrijdersstraat en daar houden wij een korte plechtigheid. 

Enkele leerlingen zullen zelfgemaakte gedichtjes voorlezen, een 

lied zingen, zelfgemaakte klaprozen plaatsen, kort woordje door 

de organisatie oudstrijders…. 

We nodigen jullie dan ook graag uit om dit moment met ons te 

komen beleven! 

 

Vriendelijke groeten, 

Juf Dagmar, juf Hanne , juf Lut 

Dankwoord                                                                      

In naam van             
Sint-Vincentius willen 
we  iedereen van    
harte bedanken voor het              
verzamelen van de vele voedings-
waren en babyspullen. 



WWW.OCTOPUSPLAN.INFO 

  

 

 

 

FLITS stimuleert duurzaam naar school in de winter 

Na de herfstvakantie gaat de campagne FLITS van start in ruim 1400 Octopusscholen in 

Vlaanderen. De campagne wil actief het autoverkeer tijdens de donkere periode van het jaar 

terugschroeven. Zodra het donker wordt en er een spatje regen valt, is er een verdubbeling 

van het autoverkeer. FLITS tracht op een doordachte manier ouders en kinderen te stimuleren 

om zich duurzaam te verplaatsen met extra aandacht voor zichtbaarheid. Een hesje, 

reflecterend materiaal en een goed werkend fietslicht zijn belangrijk tijdens de donkere 

winterperiode.  

Tussen herfst – en krokusvakantie organiseert de school twee controleopdrachten en twee 

schoolopdrachten. Zodra een opdracht goed is volbracht, ontvangen de leerlingen een sticker 

om op hun Flitskaart te kleven. Wanneer alle vier de stickers gekleefd zijn en de 

Octopustekening compleet is, kunnen ouders meedoen aan de wedstrijd om een 

gepersonaliseerd flitshesje te winnen. 

 

Op de kalender: 

Controle 1: woensdag 6 november 2019 

Opdracht 1: eind november bouwen alle klassen samen aan een opvallende totempaal  

Controle 2: woensdag 15 januari 2020 

Opdracht 2: donderdag 13 februari 2020 –> we maken een FLITS-foto van alle leerlingen in 

hun fluo-outfit 

 

Flitsteams verrassen kinderen op weg naar school 

Naast de campagne in de scholen, stuurt het Octopusplan 20 teams op pad doorheen 

Vlaanderen om kinderen die zich duurzaam verplaatsen naar school met aandacht voor 

zichtbaarheid te verrassen met een leuke beloning. Elk flitsteam gaat drie keer op pad tussen 

de herfst – en de krokusvakantie. De planning is binnenkort te raadplegen via 

www.octopusplan.info (flitsteams).  

 



 

De kinderen van het noodopvangcentrum Moorslede gaan naar school 

 

Beste ouder, 

 

Intussen is een eerste groep kinderen van het noodopvangcentrum naar school aan 

het gaan. 

 

De kinderen worden over alle scholen van Leopoldsburg verdeeld. Er wordt daarbij 

rekening gehouden dat elke school het maximaal aantal uren taalleerkracht krijgt 

zodat er een afzonderlijke taalbadklas kan ingericht worden. 

 

Elke school heeft een schooleigen aanpak.  

 

Heb je vragen? Stel ze gerust. 

De directeur van jouw school helpt je graag verder. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen Leopoldsburg basisonderwijs 

 



Beste ouders, 

Betreft: de inzameling van gebruikte batterijen op school 

Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen.       
Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten.            
Per kilo gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten 
kunnen wij vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal, toffe uitstapjes, 
busvervoer,… 

Dubbele puntenactie 

Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het 
puntentotaal van de school een stevige boost geven. Van 4 november tot 24 
november krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde kilo 
gebruikte batterijen. Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch           
materiaal of een originele uistap voor de leerlingen en breng je gebruikte      
batterijen in die periode zeker binnen. 

Veilig en eerlijk batterijen inzamelen 

Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzame-
ling op school. Industriële en professionele batterijen tellen niet mee voor de 
actie. Niet zeker of je een bepaalde batterij mag meegeven? Kijk op de affiche 
die boven de inzamelunit van Bebat hangt. Meer informatie over de actie vind 
je op onze Bebat blog! 

Vriendelijke groeten, 

De directie en het lerarenteam 

  



CYBER- 
PESTEN 
 

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als  
het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt    
niet op wanneer je thuis in je zetel zit. 
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk?                                     
Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe?  
Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral       
praten en hoe begin je daaraan? 
Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de             

 
WANNEER 

4 november 2019 

 
 
WAAR 

Parochiezaal Heppen 
Beringsestw. 12 

FACEBOOK: @VEILIGONLINEBE 

INFOAVOND 
DOOR 
 
 

 
 
 
 
IN  
SAMENWERKING 
MET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRATIS INKOM 

 
 
IEDEREEN  VAN 
HARTE WELKOM! 

 

 

om 20:00  

cyberpest-plaag.  

De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 


