
 

Eet je 
graag een 
kiwi? 
Kleef de 
sticker op 

een pa-
pier, geef 
dit aan je 

juf of steek het papiertje in de groene 
doos bij juf Legien. 

Met deze stickers krijgen we van Zespri 

ballen. Deze ballen worden gebruikt in  

de turnlessen en op de speelplaatsen.     

Bedankt voor je medewerking! 

Zespri kiwiballen 

Vriendelijke groeten!  Oktober 2020  

Belangrijke datums  

Donderdag 1 : muziekdag 

Vrijdag 2      : start koekenverkoop Lotus 

Maandag 5 : geen school 

Dinsdag 6 : theater Propop 2,5 j.,  

                       3 j. en 4 j. kleuters 

Woensdag 7 : instapje + 

                      auteurslezing 5e en 6e lj. 

Zondag 11 t.e.m. zondag 18:  

              Week van het bos 

Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16:    

            Sportklassen Hofstade 5e en 6e lj.                     

Vrijdag 16  : auteurslezing 1e lj. 

                        wereldarmoededag 

Maandag 19   : schoolfotograaf 

                       oudervereniging 

Woensdag 21  : geen school 

Donderdag 22 : auteurslezing 3e en 4e lj. 

Vrijdag 23      : dag van de jeugdbeweging 

Woensdag 28  : childfocus 5A 

Donderdag 29 : dag van de quality time 

 

Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november:  

                Herfstvakantie 

Omwille van corona gaat dit schooljaar het grootouderfeest niet door. 

De kleuters zullen hun grootouders blij maken met een zelfgemaakte  

verrassing. 

WELKOM in   



De Heppening 
Beringsesteenweg 12 
3971 Heppen 
011/34 35 49 
info@deheppening.be 
Deheppening.be 

Nieuwe secretaresse 
Marleen Gielen, onze secretaresse, is 
sinds 1 september ‘20 op pensioen ge-
gaan.  Langs deze weg willen we haar 
nogmaals 
bedanken 
voor de 
vele jaren 
die ze vol 
overgave 
werkte op 
onze 
school! 

 

 

Legien Moonen nam de taak van Marleen 
over.  Welkom Legien!    

Op 23 oktober is het de dag van de 
jeugdbeweging.  De leerlingen van 
de lagere school mogen in hun uni-
form van hun jeugdbeweging naar 
school komen. 

Inzameling batterijen  

Wij doen mee aan de  inzameling van gebruik-

te batterijen net zoals talrijke winkels, container-

parken, enz. …      Onze school wordt voor haar in-

spanningen beloond. Via een spaarsysteem kunnen 

wij gratis schoolmateriaal voor de leerlingen ver-

krijgen. Wij zijn zo vrij erop aan te  dringen dat uw 

kinderen gebruikte batterijen   (vb. accu’s van 

GSM’s, draagbare PC’s, scheerapparaten, boorma-

chines, radio’s, camera’s, speelgoed, enz.) inleveren 

in onze school. Op die manier dragen wij ons 

steentje bij tot een betere bescherming van onze 

natuur. 

Geen openklasdag in het eerste leerjaar 

Omwille van corona kan de openklasdag in het eerste leerjaar niet doorgaan. 

Warme kledij 

Omwille van corona worden 

de klassen constant verlucht 

met als gevolg dat het er 

kouder is.  Gelieve je kind 

warm genoeg te kleden. 

Regenkledij 

Gelieve bij regenweer je kind 

een jas met kap en schoe-

nen aan te doen die tegen de 

regen kunnen.  Het is heel 

vervelend om met natte kledij 

en/of met natte schoenen in 

de klas te zitten. 


