
Vriendelijke groeten!  Mei 2021 

WELKOM in   

Beste ouders,  

Graag stellen wij jullie onze nieuwe 

(tweedehands) bus voor (zie foto).   Deze 

hebben we dankzij burgemeester Marleen 

Kauffmann kunnen 

kopen van de ge-

meente.  Heel erg be-

dankt Marleen!  

 

Sinds na de paasvakantie kunnen de kin-

deren van de lagere school opnieuw gaan tur-

nen en zwemmen met de bus. 

Vanaf september 2021 zal deze bus ook ge-

bruikt worden om de kinderen van onze  

Belangrijke datums  

                               
zaterdag 1 : feest van de Arbeid 

Dinsdag 4 : natuurpunt 5e en 6e lj.  

Donderdag 13: geen school  

                       (O.H. Hemelvaart) 

Vrijdag 14 : geen school 

                      (brugdag) 

Maandag 24 : geen school 

    (Pinkstermaandag) 

Wijkschool in Immert, die naar de buitenschoolse kinderopvang ‘Schuifaf’ gaan, ‘s morgens 

op te halen aan de kinderopvang en naar school te brengen. Na de lesdag worden ze met de 

bus teruggebracht naar de kinderopvang.   

Wij willen meester Bart heel erg bedanken  

om dit te willen doen! 

 



 

 

 

 

Werken op de speelplaatsen 

De speelplaats in Immert 

Er werd en wordt nog steeds hard gewerkt op de speelplaats in Immert.  De beton werd 
gestort (buitenvloer en looppaden).  Nieuwe poorten, een fietsenstalling en een omhei-
ning werden geplaatst.  De fietsenstalling moet nog verder afgewerkt worden.  De 
speelmuur, het zitelement en het speeltuig worden later geplaatst.  Ook de groenaanleg 
volgt nog.   



De tussenspeelplaats  

De containerklas werd verplaatst.  Hij staat nu op de betonvloer voor het kloostergebouw.  
De zandbak wordt in de loop van de maand mei aangelegd.  Een deel van de groenaanleg 
zal dan ook gebeuren.   De rioleringswerken kunnen door het verplaatsen van de container-
klas verder gezet worden.   



De speelplaats aan de parochiezaal  

De afbraakwerken op een deel van de speelplaats zijn gebeurd.  Het rioleringsplan is klaar.  
Weldra starten de rioleringswerken. 

GASKETELS 

In de wijkschool in Immert en in het school-

gebouw aan de Pastoor Aertsstraat werden 

onder de paasvakantie de mazoutketels ver-

vangen door gasketels.  De verwarming 

draait er nu op gas.   

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve de schooluren te respecteren om uw 
kind te brengen en af te halen.  Door corona 
mogen wij geen ouders toelaten op school. 

 

Voor doktersbezoeken e.d. kan je uw kind op-
halen en brengen tijdens de middagpauze.  
We vragen om de school hiervan vooraf op de 
hoogte te brengen. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 



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

 

 

 

Langs deze weg willen wij ook de ouderraad 
heel erg bedanken voor de fijne fietstochten 
die zij in elkaar hebben gestoken.  

Bedankt ouderraad! 

Veel plezier aan de kinderen en ouders! 

 

Thieu 
17 maart 2021 

51 cm 

3,430 kg 

Fiere ouders  

Juf Sophie en Ennio 

 


