
Vriendelijke groeten!  december 2019  

Belangrijke datums  

                               
Maandag 2 : Childfocus 5e en 6e lj.  

Donderdag 5 : Dag van de vrijwilliger 

    Bezoek van de sint 

Vrijdag 6 : Geen school 

Maandag 9 : 4e lj. Spelen met speel 

   goed van de sint  

    Vergadering ouderraad 

Dinsdag 10 : 2e lj. Spelen met speel 

   goed van de sint 

     Bezoek 4e lj.   

   Provinciehuis 

Zaterdag 14 : Kerstschoolfeest 

Zondag 15 : Kerstmarkt Leopoldsburg 

Dinsdag 17 : Moedergroep 

Donderdag 19: Instapje + 

Vrijdag 20 : Kerstviering  

wELKOM in   

Sinterklaas op bezoek 

Dit jaar bezoeken Sinterklaas en zwarte piet 

onze school op  donderdag  5 december.                

De leerkrachten schreven een brief en vroegen 

speelgoed en spelletjes voor de  kinderen in de 

klas. Deze cadeaus blijven  in de klas zodat      

de kinderen er een heel jaar lang mee kunnen 

spelen!   

De kinderen van het 4e lj.  spelen op maandag           

9 december met het sintspeelgoed. En het 2e lj. 

Op dinsdag 10 december. Wij vragen uitdrukke-

lijk om geen tablets, smartphones of spelcompu-

ters mee te brengen! Bedankt! 

Kerstmis vieren! 

Traditioneel vieren wij ook dit jaar     
Kerstmis in onze school. De kinderen 
van het 4e lj. zorgen voor een mooie 
kerstviering. In elke klas wordt er ook 
nog een kerstactiviteit georganiseerd. 
Voor deze activiteit  factureren wij €2 
per kind. 



Bij de start van dit nieuwe schooljaar lanceerde Childfocus een spel voor de derde graad 
van het lager onderwijs. Het is niet zomaar een speldoos, maar een heuse interactieve 

les, geanimeerd door onze vrijwilligers. 

Dossier 116 000  
Het gaat om een detectivespel waarbij de kinderen, in kleine groepjes, gedurende 2 of 3 
lesuren actief levensechte vraagstukken moeten ontwarren en raadsels moeten oplossen. 
Na de ontknoping volgt een nabespreking. De naam van het spel is ‘Dossier 116 000’,   

refererend naar het dag en nacht bereikbare gratis noodnummer 116 000. 

Thema's 
 Verdwijning van kinderen en meer bepaald: is weglopen echt de oplossing wanneer je 

problemen ervaart in je leven? 

 Seksuele uitbuiting van kinderen, onder meer het omgaan met intimiderend of grens-
overschrijdend gedrag en het belang er met vertrouwenspersonen over te kunnen    
praten. 

 Verstandig en verantwoord omgaan met internet en sociale media zodat risico’s 
worden vermeden.  

 
Doel 
De toon van de animatie is luchtig. Het accent ligt op het spel, de discussie en de groeps-

dynamiek. Na het spel kunnen de kinderen: 

 In eigen woorden uitleggen wat Child Focus doet en waarvoor je het noodnummer 
116000 kan bellen. 

 In eigen woorden uitleggen waarom weglopen geen oplossing is, en dat integendeel  
dialoog en communicatie je kan helpen, ook als je denkt dat je probleem onoplosbaar 
is. 

 Uitleggen wat de bedoeling is van een opsporingsaffiche of –bericht. 

 In eigen woorden uitleggen wat je beter wel en beter niet op het internet plaatst, en 
een voorbeeld geven van een E-safety tip. 

 Een voorbeeld geven van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 

Maandag 2 december op onze school  

voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar! 



Om onze grote droom waar te maken, een 
samenleving zonder armoede, hebben we   

iedereen en alle vormen van solidariteit nodig.                       

Samen solidair tegen armoede 
                                                                                                                  
Het is een grondrecht om te kunnen leven in menselijke waardigheid.          
Een recht dat geldt voor iedereen, zonder onderscheid. Om dat recht waar te 
maken, is er solidariteit nodig.  De solidariteit die de overheid organiseert via 
belastingen en sociale zekerheid.  Maar ook  de solidariteit tussen mensen    
onderling. Om onze grote droom waar te maken, een samenleving zonder     
armoede, hebben we iedereen en alle vormen van solidariteit nodig. Met deze 
solidariteitscampagne willen we alles wat er al gebeurt erkennen, in de kijker 
zetten én versterken. Onze school is solidair en leert onze kinderen tijdens de 

advent over het leven van Robby in een kansarm gezin.  

Projecten 
Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: 

het is samenwerken en een stem geven. We zetten in op een wederzijdse versterking 

Ontdek op de site van Welzijnszorg de meer dan 100 organisaties die Welzijnszorg 

steunt.  Bedankt voor je steun! 

Beste ouders, de ouderraad nodigt je van harte uit 

voor een bezoek aan hun stand op de  bijzonder  

grote kerstmarkt van Leopoldsburg op zondag 15 december. Je bent samen met 

je gezin welkom aan de jenever-cavabar, je kan genieten van soep en andere 

dranken. Voor de kinderen zijn er lekkere versnaperingen en een bezoekje aan de 

kindergrime is ook de moeite waard! 



Belangrijke info over de      

foto’s! 

Indien je graag foto’s bijbestelt, 

moet je het voorziene briefje met 

het gepaste geld aan de leerkracht 

bezorgen ten laatste op donderdag 

5 december. Ook de foto’s die je 

niet koopt bezorg je uiterlijk tegen 

deze datum terug. Bedankt! Op deze 

manier kunnen wij alles netjes af-

handelen voor de kerstvakantie.  

 Wat? 

De vrijetijdspas is een pasje dat 50% korting 
geeft bij verschillende vrijetijdsactiviteiten die 
door een vereniging of door een gemeentelijke 
dienst van Leopoldsburg wordt georganiseerd
(sportkampen, speelplein, voetbal, scouts, 

zwemclub, cultureel centrum,…) 

 Voor wie? 

De vrijetijdspas is er niet voor iedereen. De vrijetijdspas is er voor de inwoners van Leo-
poldsburg die het moeilijk hebben om hun weg te vinden naar het vrijetijdsaanbod en 

die voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Voor meer informatie kan je terecht op de sociale dienst (contactpersoon: Dorien Devue 

011/53.98.10 of socialedienst@ocmwleopoldsburg.be) 

De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 
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