
Vriendelijke groeten!  Januari 2021 

Belangrijke datums  

                               
Maandag 11 :  vergadering ouderraad 

Dinsdag 12      : instapje +  online  

Woensdag 13 :  geen school 

WELKOM in   

Zalig kerstfeest en 
gelukkig nieuwjaar! 

Wij wensen jullie hele warme en  

gezellige kerstdagen en een heel  

gelukkig nieuwjaar vol met liefde en  

gezondheid !!! 

Vanwege het personeel van De Heppening 



Belangrijke informatie voor nieuwe inschrijvingen! 

Wij zijn verplicht om plaatsen te reserveren voor broers en zussen van kinderen in 

onze school. Concreet betekent dit dat alle broers en zussen geboren in  2019 voor-

rang hebben voor de inschrijving in het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.    

Daarom deze oproep: heb je nog een kindje geboren in 2019, laat het ons weten zodat 

wij een plaats kunnen reserveren! Je krijgt ook nog een brochure vanuit de gemeente 

waarin nauwgezet alle richtlijnen worden uitgelegd. Lees deze brochure aandachtig en 

hou rekening met de inschrijvingsperiode voor broers en zussen. Indien je niet tij-

dig inschrijft binnen de voorrangsperiode, verlies je je voorrang!  

 
Start speelplaatswerken in Im-
mert 

In de loop van de maand januari star-
ten de speelplaatswerken in onze 

wijkschool in Immert.  Dit gebeurt in 
2 fasen.  In fase 1 wordt er gewerkt 

op 1 helft van de speelplaats nl. op 

het achterste gedeelte van de speel-
plaats.  Je kan je kind nog steeds aan 

dezelfde poort afzetten en komen op-
halen.  Later zal er dan gewerkt wor-

den op de tweede helft van de speel-
plaats.   De werken zullen afgezet 

worden met werfhekken zodat het 

veilig is voor de kinderen.  



Donderdag 28 januari: start poëzieweek                                    

Op donderdag 28 januari gaat de negende poëzieweek van start.  Het thema van 

de negende poëzieweek is SAMEN.  Poëzie verbindt en voedt ons, inspireert en 

brengt ons samen.  

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

Huisvuilzakken 

Op dit moment gebruiken wij heel veel huisvuilzakken op school.   

Wat steken wij allemaal in deze huisvuilzakken? 

• Gebruikte papieren doekjes waarmee de kinderen in deze co-

ronatijden hun handen afdrogen en dit zijn er zeer veel 

• Gebruikte papieren zakdoekjes 

• Afval van traktaties bij verjaardagen 

• Knutselafval 

• Afval dat wij bij elkaar vegen tijdens het poetsen van de klaslo-

kalen, de kleuter-eetzaal, … 


