
De bel gaat om 12u en om 15u30(15u40  op maandag). Alle kleuters 
moeten zowel ‘s middags als ‘s avonds afgehaald worden aan de groen 

poort aan de hoofdingang (Beringsesteenweg)!   

De kinderen van de lagere school worden afgehaald aan de poort. Er is 
een wijzinging voor het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar.  Hier de nieuwe rege-

ling: 

1e lj., 2e lj.: aan de poort van de Hamsesteenweg 

3e lj. en 4A: aan de poort van het klooster 

4B, 5e lj., 6e lj: aan de poort van de Pastoor Aertsstraat of aan de 

poort naast de parochiezaal 

Afspraken bij het afhalen  

Met enige aandrang willen wij alle ouders en 
kinderen vragen om tijdig op school aanwezig 
te zijn. De poort aan de Beringsestw. kleuters is 
open vanaf 8u20 (15’ betalend toezicht) en de 
andere schoolpoorten gaan open om 8u35.     
Vanaf die momenten starten dan ook de bewa-
kingen. De school begint om 8u50, voor deze 
tijd worden alle kinderen op school verwacht !  

Enkel de kleuters van juf Anneleen worden ‘s 
morgens naar de klas gebracht.  De andere kin-
deren worden aan de poort afgezet. 

Wie te laat is, spreekt de leerkracht aan.                 
Wie ’s middags naar huis gaat eten, kan pas na 
12u30 terug terecht op school! 

Goed begonnen, is half gewonnen! 

Een fijne start!  September 2020  

Belangrijke datums  

Dinsdag 1 : Eerste schooldag 

Dinsdag 8 : Natuurpunt 5e en 6e lj. 

Zondag 13  : communie 1e lj. 

Maandag 14 : Speeldag 2e lj. + 

             oudervereniging 

Vrijdag 18     : Strapdag 

Woensdag 23 : Instapje + 

Woensdag 30 : auteurslezing 2e lj.  

 

Juf Simone is afwezig  

Juf Simone heeft ziektever-

lof en zal vervangen worden 

door juf Eef. 

WELKOM in   

Vuilzakken 

Omdat wij geen vuilzakken van de gemeente krijgen, 
vragen wij om aan elk kind  1 vuilzak mee te geven.   



Infobrochure 

Het schoolreglement staat op de site.  Wie niet beschikt over internet-

mogelijkheden kan een papieren versie aanvragen op het bureel.  

 

 

 

 

 

Omwille van corona gaan dit schooljaar de infodagen op school niet door.   

Op woensdag 2 september krijgen alle ouders van de lagere schoolkin-

deren een mail van de leerkracht waarin jullie alle info over de werking van 

de klas vinden. Op woensdag 9 september krijgen alle ouders van de kleu-

ters een mail van de kleuterjuf waarin jullie alle info over de werking van 

de kleuterklas vinden.  Ook de turnleerkrachten sturen jullie info over het 

turnen.  

 

 

En heb je in de kast nog onderbroekjes maat 92,94 of 104 en/of kousjes 

leeftijd 2,5—3 jaar liggen die ondertussen te klein zijn geworden voor 

jouw kleuter , mag je ze altijd bezorgen aan juf Anneleen.                    

Alvast bedankt!  

Verloren voorwerpen 

Schrijf de naam van je kind op alles wat 

in en uit de boekentas gaat en op alle          

kledingstukken die in de klas aan- en 

uitgaan. Zo kunnen de leerkrachten  

verloren gelegde voorwerpen en  kle-

dingstukken  terugbezorgen.  Bedankt! 

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


