
Vriendelijke groeten!  Februari 2021 

Belangrijke datums  

                               
Vrijdag 5 : start week tegen pesten 

Maandag 8 : medisch onderzoek 1A 

Dinsdag 9 : medische onderzoek 1B  

    dikketruiendag 

Donderdag 11: carnaval kleuterschool 

Vrijdag 12 : carnaval lagere school 

 

Van  

Maandag 15 

t.e.m.  

Vrijdag 19 : krokusvakantie 

Maandag 22 : vergadering ouderraad 

wELKOM 

Vernieuwing speelplaatsen 

Op een deel van de speelplaats in Immert zijn on-

dertussen de sloopwerken gebeurd.  Het nieuwe 

rioleringsplan is af.  Weldra zal de oude riolering 

verwijderd worden en de nieuwe riolering gelegd 

worden. 

Op de tussenspeelplaats in Heppen werden de 

oude rioleringsbuizen verwijderd, een nieuw riole-

ringsplan gemaakt (waardoor de werken een hele 

tijd stil lagen) en de nieuwe riolering werd gelegd.  

Een infiltratiebekken werd aangebracht.  De vol-

gende stap is het aanleggen van de looppaden en 

het aanvoeren van zand.  Momenteel is de grond 

te nat waardoor de werken weer even stil liggen.   

Het zal ongeveer een jaar duren vooraleer alle 

speelplaatsen vernieuwd zijn.   

 



Enkel voor de lagere school 

Oproep bus 

Omdat de schoolbus versleten is, zijn wij op zoek 

naar een alternatief.  Ze wordt gebruikt om de kin-

deren naar het zwembad of de sporthal te brengen.  

Ook voor uitstappen wordt de bus soms ingezet.   

Daarom zoeken wij naar een oplossing hiervoor.  In-

dien je ideeën hebt dan mag je ze zeker mailen. 

Momenteel kijken wij uit naar een tweedehands bus 

voor 30 of 50 personen die we kunnen kopen voor een 

schappelijke prijs en die nog in een goede staat is.  

Wie ons hierbij kan helpen, mag bellen of mailen. 

Ook iemand met technische kennis mag zich melden 

om ons hierin bij te staan. 

Alvast bedankt! 

Carnaval 

Op donderdag 11 februari viert de kleuter-

school carnaval.  Alle kleuters mogen die 

dag verkleed naar school komen. 

De lagere school organiseert een gekke 

week.  Elke dag is er een andere verkleedop-

dracht.  De kinderen mogen dan naar school 

komen als volgt: 

• maandag 08/02/21: gekke sokken 

• dinsdag 09/02/21: gekke dikke trui 

• woensdag 10/02/21: pimpen met fluo 

• donderdag 11/02/21: gek kapsel of gek    

hoofddeksel 

• vrijdag 12/02/21: helemaal verkleed 



Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. 

Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaat-

virus, dat zijn onze klimaatacties. Daarom is de slogan voor de 17e editie van 

Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat. 

Als  we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken.  

 

Dinsdag  11 februari 

Op de dikketruiendag vragen wij 

aan al onze kinderen om een dikke, 

gekke trui aan te doen!  

Er wordt die dag door alle leer-

krachten een half  uurtje buiten les 

gegeven.   

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

Corona  

Gelieve de school op de 

hoogte te brengen als je 

kind een coronatest moet 

ondergaan (laat ook de uit-

slag van de test even weten) 

of wanneer je kind in quarantaine zit.  Indien je 

kind covid symptomen heeft, gelieve dan con-

tact op de nemen met de huisarts. 

Op school trachten wij zo goed mogelijk de 

maatregelen voor scholen toe te passen.   

Hopelijk houden we zo onze school coronavrij! 


