
Vriendelijke groeten!  Februari 2020 

Belangrijke datums  

                               
Woensdag 5 :  geen school 

Donderdag 6 : theater 5e lj.  

Maandag 10 : bezoek 4e lj. Greenville 

Dinsdag 11 : medische onderzoeken 6e  

    dikketruiendag 

Donderdag 13: theater kleuters 

    bezoek 2e lj. modemuseum 

Vrijdag 14 : theater 2e, 3e en 6e lj.  

Zondag 16 : eetdag 

Maandag 17 : trefbaltornooi 3e, 4e lj.  

Dinsdag 18 : netbaltornooi 5e, 6e lj.  

Donderdag 20: carnaval kleuters 

Vrijdag 21 : carnaval lagere school 

Van  

Maandag 24 

t.e.m.  

Vrijdag 28 : krokusvakantie 

 

wELKOM in   

Beste, 

Zoals je weet blijft het moeilijk om met de werkingstoelagen die 
een school ontvangt elk kind te bieden wat het nodig heeft en 

waar het recht op heeft. 

Wij, Ouders Voor School, willen de school hierbij zoveel moge-
lijk ondersteunen en nodigen jou en je familie graag uit op onze 

jaarlijkse EETDAG op zondag 16 FEBRUARI 2020. 

Ook dit jaar hebben we een gevarieerd aanbod waaruit groot en 
klein, jong en oud zeker een keuze kan maken. Alles wordt door 

ons vers bereid. 

Dus ... nodig je familie en vrienden uit om samen te genieten 
van onze overheerlijke gerechten en schrijf je in via https://
forms.gle/YsWogBTdYNa6WZRQ9  

Inschrijven kan t.e.m. 06/02/2020. Je inschrijving is pas definitief 
na betaling op onze rekening. Je ontvangt na  inschrijving een 

bevestigingsmail (controleer eventueel ook de SPAM-folder). 

Ouders Voor School, directie en leerkrachten maar vooral 'onze' 

kinderen van De Heppening zijn jullie heel dankbaar.  

Wij heten jullie dan ook van harte welkom op  

zondag 16 FEBRUARI 2020. 

Alvast tot dan. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/YsWogBTdYNa6WZRQ9
https://forms.gle/YsWogBTdYNa6WZRQ9


De jaarlijkse Dikketruiendag in februari richt zich onder andere op het onderwijs. 

Maar natuurlijk kunt u ook thuis meedoen. 

Als u een dikke trui of thermische onderkleding draagt, kunt u de thermostaat lager 

zetten. Eén graad minder betekent gemiddeld 7% minder stookkosten en broeikas-

gassen. Ook door lichten te doven bij het verlaten van een ruimte, toestellen uit te 

schakelen na gebruik, de verwarming correct af te stellen, ... kunt u energie bespa-

ren en de CO2-uitstoot verminderen. 

Dinsdag  11 februari 

Op de dikketruiendag vragen wij 

aan al onze kinderen om een leuke, 

dikke trui aan te doen!  

 

De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 


