
Vriendelijke groeten!  Maart 2020 

Belangrijke datums  

                               
Maandag 2 : Complimentendag 

Donderdag 12:  Instapje + 

Vrijdag 13 : Bednet pyamadag 

Maandag 16 : Theater 1ste lj. 

    Vergadering ouderraad 

Woensdag 25 : Themadag STEM 

Donderdag 19 : Bezoek bib 4– en 5– j.kleuters 

  n.a.v. de jeugdboekenweek 

Vrijdag 20 : Sportactiviteit 3de graad 

    American Games 

Vrijdag 27 : Bezoek middenschool           

    St.-Michiel 6de lj.  

wELKOM in   

    Maandag                    

 2 maart                 

complimentendag 

 



De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen 
van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) 
wel het diepst raken.  

 
Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat je ervoor 
zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is. 
 
1. Praat, schrijf of sms altijd in de 'ik vorm'. Daarmee geef je aan dat het een persoonlijk      
compliment van jou aan de ander is. Voorbeeld: 'Ik wil je graag even laten weten dat ik het heel 
bijzonder vind hoe jij... 
 
2. Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compliment aan een groep is goed       
bedoeld, maar komt bij niemand persoonlijk aan. 
 
3. Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet 'omdat je zo'n goede vriend/in 
bent', maar leg uit wat het is dat deze persoon tot een goede vriend/in maakt. Voorbeeld:          
Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je nodig heb. Dat is voor mij echte 
vriendschap! 
 
4. Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te zeggen; 
schrijf het dan op. 
 
5. Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het leuk om in de belangstelling   
te staan; geeft het compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist een hekel aan; 
doe het dan onder vier ogen. 
 
6. Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het zelfs tegen je werken! En dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.  

Op vrijdag 13 maart is het de 5de editie van de Nationale 

Pyjamadag. Die dag roepen we iedereen op om in pyjama 

naar school te komen. Doe jij mee?  

Deelnemen doen we voor alle zieke kinderen en jongeren: voor 
kinderen die via Bednet les volgen, voor kinderen die in de     
ziekenhuisscholen,  de revalidatiecentra, kinderpsychiatrische 
diensten of via vrijwilligers mee blijven met de leerstof.           
Onderwijs aan zieke kinderen is pas een succesverhaal als vele 
partners samenwerken. Dat willen we op 13 maart vieren”.      

 Els Janssens, directeur Bednet  

Wat doet Bednet? 
Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of regelmatig niet naar school 
kunnen wegens ziekte, van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. 
Zo blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien.  



 Delen gaat over de kern van   onze jaarlijkse vastenacties:    

we worden veertig dagen lang uitgenodigd tot herverdelen 

en te leven met genoeg. Delen is volgens ons hét antwoord 

op de problemen die ons momenteel uitdagen.  

Ook dit jaar durven we weer beroep doen op jullie mede-

werking voor onze vastenacties ten voordele van Tanzania.   

In Engare Sero, bij de Masai, wordt er gewerkt aan de    

voorbereidingen van een speelterrein gelegen naast de tuin 

die we vorig jaar aanlegden. Eerst en vooral willen we een 

omheining zetten en daarna worden de speeltuigen         

geplaatst.  

 

In Endallah sponsoren we  nog steeds een student die ondertussen in zijn 2de jaar dokter 

zit. Tot nu toe slaagde Bernado van de eerste keer in al zijn examens.  Hij wil zich graag 

specialiseren in anesthesie.  

Broeder Bruno is een Afrikaanse priester (gewijd in Brussel in 2018) die tewerkgesteld is in 

Arusha. Hij neemt het op voor de armsten onder de armen en in het bijzonder voor jonge 

kinderen. Hij bouwde een school maar wil deze graag uitbreiden en voorzien van      

schoolbanken.   

 

 

 

 

 

Op woensdag 26 februari start de veertigdagentijd. In deze periode steunen we op onze 

school het project van juf. Simone ‘Tanzania’. Daarom gaan we allerlei acties doen.                    

Let wel: de onderbouw (1e, 2e en 3e lj) en de bovenbouw (4e, 5e en 6e lj) doen aparte   

acties. Op maandag 2 maart worden deze acties bekend gemaakt. Vanaf dan kunnen de 

leerlingen inschrijven. 

Hongermaal 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we een  hongermaal voor de kinderen van de lagere school. 
Dit jaar krijgen de kinderen die deelnemen een kom soep en een stuk turks brood. Indien je deze 
actie wil steunen, mag je kind donderdagmiddag 2 april op school blijven eten.                          

Waaraan moet je denken?  

Vooraf  €3 (minstens één dag op voorhand te bezorgen aan juf of meester), plastic soeptas en lepel, 

keukenhanddoek en een plastic zak om alles in te steken.   

De opbrengst  van alle activiteiten gaat volledig naar het project in Tanzania.                                
Alvast bedankt voor je steun!  



De Heppening 

Beringsesteenweg 12 

3971 Heppen 

011/34 35 49 

info@deheppening.be 

In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand 'Kunst'. 

We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert.  Over waarnemen – in de zin 

van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te 

drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is.    

Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je  

verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid.                  

Het zet je aan het denken. 

Aan alle vrijwilligers die een handje toestaken             

op de eetdag!   Het was weer echt genieten! 

Aan alle verliefde koppeltjes die deelnamen 

aan de Valentijntjesactie! We hopen dat de 

pralines lekker waren.  


