
Vriendelijke groeten!  Juni 2021 

WELKOM in   

         JUF MYRIAM OP PENSIOEN 

 

 

 

Belangrijke datums  

                               
maandag 7 : geen school  

                      (lokale verlofdag) 

woensdag 23 : - diploma-uitreiking  

                        5-jarigen Immert 

                      - drive-in 6e lj. uitreiking  

                         getuigschriften 

Donderdag 24: diploma-uitreiking  

                       5-jarigen Heppen 

Na 40 jaar hard werken met hart en ziel gaat juf Myriam op pensioen.   

Ze startte haar carrière in de Heppening  op 1 september 1980 in het vijfde leerjaar.  Toen 

enige tijd later meester Frans op pensioen ging werd ze de juf van het zesde leerjaar.  Het 

grootste deel van haar loopbaan stond ze tussen de 

zesdeklassers.  Enkele jaren geleden koos ze voor 

een andere klas namelijk het derde leerjaar.  Ook dit 

leerjaar ligt haar enorm. 

Iedereen kent juf Myriam haar acteertalent.  We za-

gen haar in verschillende rollen tijdens het school-

feest, toneelstukjes, … Dit talent zagen we ook terug 

in haar lessen drama die dan ook heel populair wa-

ren bij haar leerlingen.  Met veel toewijding en inzet 

doet ze nog steeds haar job.  Ze is er altijd voor al 

haar leerlingen en in het bijzonder voor de leerlingen 

die hulp nodig hebben op één of ander vlak.   

 

Bedankt juf Myriam!   

We gaan je missen  

maar we zijn blij dat je nog een maand bij ons 

blijft! 



 

 

 

 

Werken op de speelplaatsen 

De speelplaats in Immert 

De zandbak wordt aangelegd.  Ondertussen wordt het huisje en de speelmuur geplaatst. 

Verder werd er gras gezaaid aan de in– en de uitgang. 



De tussenspeelplaats  

De rioleringswerken zijn afgerond.  De grote zandbak is klaar en wordt weldra open gezet 
voor de kinderen.  De kleine zandbak moet nog afgewerkt worden.  De bloemenweide is 
reeds ingezaaid. 

 

 

 

 

Speelplaats Hamsesteenweg 

Als alles verloopt volgens plan starten half juni de werken op de speelplaats aan de 
Hamsesteenweg.   



De speelplaats aan de parochiezaal  

De riolering wordt gelegd.  Men is bezig met de voorbereidende werken van de fietsenstal-
ling en de luifel. 

 

Omwille van de corona organiseren we dit 
schooljaar geen fietssportdag.  Er volgen 
wel nog uitstappen die coronaproof zijn.  
De juffen brengen jullie hiervan op de hoog-
te. 


