
Vriendelijke groeten!  Maart 2021 

Belangrijke datums  

                               
Maandag 1 : Complimentendag 

                      Medische onderzoek K1A, K2A 

                      en K2B enkel voor de kleuters  

                      van geboortejaar 2017 

Maandag 8:     Medische onderzoek K2C, K4 

                      enkel voor de kleuters  

                      van geboortejaar 2017 

Vrijdag 12 : Bednet pyjamadag 

wELKOM in   

1 maart: Nationale complimentendag 

De 'Nationale Complimentendag' draait om het ge-
ven van oprechte aandacht en het tonen 
van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die 
niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel 
het diepst raken. 

Een complimentje dat blijft plakken! 
 
Ken jij het effect van een welgemeend com-
pliment? Je brein trakteert je lijf op dopamine 
en geeft je een supergoed gevoel. Je blaakt 
van zelfvertrouwen, je energielevel krijgt een 
stevige boost. En niet voor even. Want dat is 
het mooiste: complimenten zinderen nog 
lang na. Het resultaat? Happy kinderen, colle-
ga’s, vrienden, familieleden, vrijwilligers, juf-
fen, meesters, ... Een hele dag lang. 



Op vrijdag 12 maart is het de 6e editie 
van de Nationale Pyjamadag. 
Ook onze school doet mee. 
 
Die dag roepen we iedereen op om in pyja-
ma of in de outfit van hun droomberoep 
naar school te komen.   Zo steken we zie-
ke kinderen met z'n allen een hart onder de 
riem. 
 
Deze keer staat er een bijzonder thema in 
de kijker: dromen.  Zieke kinderen hebben 
net als iedereen grootse dromen voor de 
toekomst.  Dankzij bednet vallen deze dro-
men niet in duigen.  Sterker nog, Bednet 
zorgt ervoor dat ze mee zijn met de les en 
al de rest.  Zodat zij later even sterk in hun 
schoenen staan als andere kinderen.   

Hoe laten we dit thema tot leven komen?   

Laat je kinderen op Pyjamadag verkleed naar school komen.  Dit jaar niet enkel in pyjama, maar ook 

in de outfit van hun droomberoep.  Zo maken we er samen een ongelooflijk pyjamafeest van.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet Bednet?  

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen wegens ziekte, 

van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas.  Zo zijn ze mee met de leerstof en blijven ze 

hun vrienden zien. 



  

 

 

 

 

 

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. 

Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stop-

pen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook so-

cial media. 

Delen gaat over de kern van onze jaarlijkse vastenacties:    we worden veertig dagen 

lang uitgenodigd tot herverdelen en te leven met genoeg. Delen is volgens ons hét 

antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen.  

De vastenactie dit jaar is een wafelverkoop ten voordele van het sociaal fonds van on-

ze school.  Deze verkoop start op 8 maart en loopt t.e.m. 2 april.  Jullie kregen hier 

reeds eerder een email over. 

Het sociaal fonds van onze school: De Zandloper  

Het doel van ‘De Zandloper’ is dat al onze leer-

lingen kunnen deelnemen aan activiteiten die ge-

organiseerd worden door de school. 

Indien ouders het financieel moeilijk hebben kun-

nen ze beroep doen op het sociaal fonds ‘De 

Zandloper’.   Mocht dit zo zijn aarzel dan niet om 

contact op te nemen met onze school.  Jaarlijks 

helpen wij verschillende gezinnen.   Daarvoor 

hebben wij natuurlijk financiële steun nodig.  Wij 

hopen daarom dat we veel wafels kunnen verko-

pen. 

Alvast bedankt voor je steun! 

Omwille van corona gaan we dit jaar geen hongermaal organiseren. 

Wij willen ook iedereen bedanken die deelnam aan de  

Valentijnsactie!  

 

 

 



In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het 
lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen 
mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormge-
vers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recen-
senten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. 
We zullen hen tussen 1 en 31 maart op verschillende manieren in de kijker zetten. 'Lezen is 
een feest!': onder die noemer vieren we een maand lang!  

 

 

 

Bus 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief kon-

den lezen is onze schoolbus helemaal 

versleten.  We gaan ze vanaf nu niet 

meer gebruiken.  We hebben een nieu-

we (tweedehands) schoolbus op het oog.  

Hopelijk mogen wij deze maand de trot-

se eigenaar van deze bus worden.  In 

afwachting hiervan turnen onze kin-

deren vooral op school. Het kan ook al 

eens zijn dat de kinderen van de lagere 

school te voet of met de fiets naar het 

zwembad of de sporthal gaan.  Meester 

Bart houdt jullie hiervan op de hoogte. 



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

Werken op de speelplaatsen 

Omwille van het slechte weer (regen, vries, sneeuw) 
hebben de werken stil gelegen op de speelplaatsen.  
Onder de krokusvakantie zijn de werken opnieuw ge-
start.  

Tussenspeelplaats Heppen (hoofdschool) 

Vanaf volgende week zal er steenslag aangevoerd 
worden.  Het zand zal verdeeld worden.  Looppaden 
en trappen zullen gegoten worden in beton.  Later 
volgt de groenaanleg. 

 

Ronde smeerkaasdoosjes 

De kleuterjuffen zijn op zoek naar ronde smeerkaasdoosjes.  Ze 

willen deze gebruiken om met hun kleuters te knutselen.  Indien je 

deze doosjes hebt en kan missen dan mag je ze meegeven met je 

kind. 

Alvast bedankt! 

Speelplaats Immert (wijkschool) 

Momenteel wordt er riolering gelegd.  Dit 
zorgt voor heel wat handwerk omwille van de 
vele wortels van de bomen.  Binnenkort wor-
den er waterputten en een infiltratiebekken 
gestoken.   


