
Vriendelijke groeten!  december 2020  

Belangrijke datums  

                               
Vrijdag 4 : Bezoek van de sint 

Woensdag 9 : Geen school 

Dinsdag 15    : Instapje + online 

Vrijdag 18 : Kerstviering  

Van  

Maandag 21 t.e.m. Vrijdag 1 januari:  

 Kerstvakantie 

wELKOM in   

Sinterklaas op bezoek 
Dit jaar bezoekt Sinterklaas onze school op  
vrijdag  5 december.   Zijn bezoek zal volgens 
de coronaregels verlopen.  De leerkrachten 
schreven een brief en vroegen speelgoed en 
spelletjes voor de  kinderen in de klas. Deze ca-
deaus blijven  in de klas zodat de kinderen er 
een heel jaar lang mee kunnen spelen!   

Omwille van corona mogen de kinderen dit jaar 
geen speelgoed van de sint van thuis mee naar 
school brengen.  De kinderen mogen op school 
dus enkel spelen met het speelgoed dat de sint 
op school gebracht heeft. 

Kerstmis vieren! 

Traditioneel vieren wij ook dit jaar     
Kerstmis in onze school. In elke klas 
wordt er ook nog een kerstactiviteit 
georganiseerd. Voor deze activiteit  
factureren wij €2 per kind. 



 

 

SPEURNEUZENTOCHT 

Zin in een leuke speurtocht met 
Pokémon tijdens de kerstvakan-
tie? 

Zoek nabij zwembad 'De Merel' en 
het multimove-pad naar mooie 
kaarten van Pokémon. 

Meer info volgt in de week voor 
de kerstvakantie.  

 

Juf Marion en meester Bart 

 

 

Op 5 december is het de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk.  
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers erg bedanken voor hun inzet! 



 

Voor een (t)huis met een hart voor een samenleving zonder 
armoede hebben we iedereen nodig. Met dit project erken-
nen en koesteren we de solidariteit in onze samenleving.  

Samen solidair tegen armoede 
‘Een (t)huis met een hart’ is een speelse en belevende vertaling van de Samen Te-

gen Armoede-campagne van Welzijnszorg voor de lagere school. Dit thema ver-

trekt van het leuke en spannende verhaal van Robby en zijn vriendjes en brengt 

zo de campagne ‘wonen’ op kindermaat in de klassen van de lagere school. 

 

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 de meer 
dan 100 organisaties die Welzijnszorg steunt op www.welzijnszorg.be/projecten.  



Kinderen te vroeg aan de 

schoolpoort 

We merken dat er verschillende 

kinderen te vroeg op school zijn ‘s 

morgens.  Gelieve er op te letten 

dat de schoolpoorten om 8u.35 

open gaan en dat pas vanaf dat 

moment de bewaking op de speel-

plaats start.  Wij verwachten de 

kinderen pas vanaf 8u.35.   

  

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

Corona 

Gelieve er rekening mee te houden dat ouders in deze coronaperiode (code oranje) niet 
zomaar de speelplaatsen (buiten het afhalen van de kleuters en de leerlingen van het eer-
ste en tweede leerjaar volgens eerder gemaakte afspraken) en schoolgebouwen mogen be-
treden.  Je mag altijd mailen, bellen of een online gesprek aanvragen.  Alvast bedankt om 
hier rekening mee te houden. 


