
Vriendelijke groeten!  April 2021 

Belangrijke datums  

                               
Van 

Maandag 29 maart  

t.e.m.  

Vrijdag 16 april : Paasvakantie 

WELKOM in   

Paaswandelingen 

Ook tijdens de paasvakantie kunnen jullie ge-
nieten van de nieuwe wandeltocht van mees-
ter Bart en juf Marion met weer hele fijne op-
drachten.  

Ook de KWB zorgt voor een leuke luisterwan-
deling met opdrachten. 

Meer info over deze wandelingen kregen jul-
lie reeds eerder per mail. 

Wij wensen jullie alvast veel wandelplezier! 

 

Wij wensen alle kinderen een fijne 

paasvakantie!  Zonder tegenbericht 

starten de lessen terug op maandag 

19 april! 



Kindergemeenteraad Leopoldsburg zamelt 750 
kg kroonkurken in voor Natuurhulpcentrum 

De kindergemeenteraad heeft via basisscholen van Leopolds-
burg kroonkurken ingezameld om het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen te steu-
nen. 

  
Dierenwelzijn 
De kindergemeenteraad van Leopoldsburg werkt elk jaar rond een specifiek thema. Dit jaar 
is dat dierenwelzijn. Daarom besliste de raad om een actie op touw te zetten voor het Na-
tuurhulpcentrum in Oudsbergen. 

Het Natuurhulpcentrum draaiende houden kost handenvol geld. De diensten die zij aanbie-
den zijn immers gratis. Om dat allemaal te kunnen bekostigen zijn ze voortdurend in de 
weer om voldoende financiële middelen te vergaren. Eén van de inkomstenbronnen is het 
inzamelen van recycleerbare materialen, waaronder kroonkurken. Hiermee moedigen ze 
de 'recyclagegedachte' aan en kunnen mensen hen steunen zonder dat ze effectief geld 
hoeven te storten. 

  
Inzameling via basisscholen 
De kindergemeenteraad ging hiermee aan de slag en organiseerde een inzameling 

van kroonkurken. De raad werkte hiervoor samen met de basisscholen van De Heppening, 

FLX en Sint-Michiel. In deze scholen werd een oproep gelanceerd om in januari en februari 

zoveel mogelijk kroonkurken mee naar school te brengen. In elke school kon de klas met 

het grootste aantal kroonkurken een natuurpakket winnen. Dit leverde een mooi resultaat 

op. In totaal kon de kindergemeenteraad maar liefst 750 kg 

aan kroonkurken binnenbrengen in het Natuurhulpcentrum. 

Proficiat aan alle leerlingen die deelnamen aan de 
kroonkurkenactie!  Er werden heel wat kroonkurken 
ingezameld.  Helaas kon er maar 1 winnaar zijn per 
school.  

2A, de klas van juf Sonja, verzamelde maar liefst 21 
curverboxen met kroonkurken en werd hiermee de 
winnaar van de actie!  Een hele dikke proficiat! 



Lezen is een plezier met de ‘digitale boekenkast’ op Bingel 

Indien je kind plezier wil beleven aan lezen kan hij/zij onder andere terecht op Bingel. De digita-
le boekenkast staat open tot het einde van het schooljaar.  Bekijk zeker het filmpje ‘Bingeltips 
voor ouders -  Lezen op Bingel: https://youtu.be/RZgXNcBcJ4M 

Nuttige tips vind je op de site bingelvoorouders.be 

 

Alvast veel leesplezier! 

Pizza drive-in 

Graag willen wij jullie bedanken  

voor jullie deelname aan de  

pizzaverkoop! 

Vrijdag tussen 12u. en 18u. 

kunnen de pizza’s afgehaald  

worden in de drive-in!  Tot dan! 



Werken op de speelplaatsen 

Op de tussenspeelplaats in Heppen zijn de betonnen paden gegoten.  Er werd 

een nieuwe trap en platform aan het kloostergebouw gemaakt.  Na de paasva-

kantie start de groenaanleg. De aanplanting zal in oktober gebeuren.   

 



 

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

In Immert zijn de afbraakwerken op deel 2 van de speelplaats begonnen.  Rond 

half april zal er beton gestort worden.  Rond 16 mei start de groenaanleg.  De 

aanplanting zal in oktober gebeuren. 

Eind april starten de werken op de speelplaats van de Pastoor Aertsstraat.  

Meer info volgt nog. 


