
Vriendelijke groeten!  Juli– augustus 2021 

Belangrijke datums  

                               
Vanaf woensdag 1 juli                   
t.e.m.       
Maandag 31 augustus: zomervakantie 

Openschooldag: donderdag 26 augustus van 
18u tot 19u30 onder voorbehoud (afhankelijk 
van de coronamaatregelen op dat moment, 
berichten op het ouderplatform goed in ‘t 
oog houden) 

Eerste schooldag: woensdag 1 september 

 

wELKOM in   

Beste ouders 

Dit schooljaar is een schooljaar dat we niet 

snel zullen vergeten.  De speelplaatswerken, 

corona, een versleten schoolbus, vele zieke 

leerkrachten en directie, … maakten het ons 

niet altijd gemakkelijk.  Maar ik ben fier op on-

ze leerlingen en het leer-

krachtenteam want sa-

men hebben we het tot 

een goed einde ge-

bracht. Een dikke pluim 

voor jullie!  

 

En ook jullie, ouders, wil ik 

bedanken voor  jullie begrip 

en medewerking in deze 

moeilijke tijden! 

 

Vakantiekalender 2021-2022 

 

Maandag 4 oktober: lokale verlofdag 

Van maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 november: herfstvakantie 

Donderdag 11 november: geen school (Wapenstilstand) 

Woensdag 8 december: geen school (conferentie) 

Van vrijdag 24 december 12 uur t.e.m. vrijdag 7 januari: kerstvakantie 

Maandag 7 februari: lokale verlofdag 

Van maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart: krokusvakantie 

Vrijdag 11 maart: geen school (conferentie) 

Van maandag 4 april t.e.m. vrijdag 15 april: paasvakantie 

Van donderdag 26 mei t.e.m. vrijdag 27 mei: geen school (Hemelvaart) 

Maandag 6 juni: geen school (Pinkstermaandag) 

Van vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31 augustus: zomervakantie 



Lestijdenpakket 2021-2022 (o.v.b.) 

 

Kleuterschool   

Heppen:  

2,5-j.     juf. Teute 

3–j.kls     juf. Ilse en juf. Karine 

4- j.kls    juf. Inge 

4– j.kls    juf. Nathalie 

5– j.kls    juf. Hellen 

5– j.kls    juf. Daphne  

 

Immert: 

jongste kleuters (2,5– en 3– j.kls) juf. Nele en juf. Karine     

oudste kleuters (4– en 5– j.kls) juf. Sara                 

 

Heppen en Immert 

lkr. bewegingsopvoeding   juf. Marion  

zorgleerkracht    Juf Anneleen en juf. Karine   

Kinderverzorgster    juf. Carine en juf. Jenthe 

 

Lagere school  

1e lj. A   juf. Tilly en juf. Hanne 

1e lj. B   juf. Kristel en juf. Hanne 

2e lj. A   juf. Sonja en juf. Hanne 

2e lj. B   juf. Sophie 

3e lj. A   juf. Lotte 

3e lj. B   juf. Marianne en juf. Hanne 

4e lj. A   juf. Mieke en juf. Hanne 

4e lj. B   juf. Lore 

5e lj. A   juf. Lut  

5e lj. B   juf. Sarah en juf. Hanne 

6e lj. A   juf. Dagmar 

6e lj. B   juf. Goele 

L.O.-lkr.   meester Bart 

Zorg   juf. Karolien S. en juf. Karolien M. 

Lerarenplatform en 

bijsprong  juf. Amelien 

 

Kleuterschool en lagere school  

Pedagogisch ICT-coördinator  juf. Joke 

Zorgcoördinator    juf. Eef 

 

De indeling van de klassen wordt normaal gezien bekend  

gemaakt op de openschooldag  



Schoolgerief 

 

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op 
school.  Om de kosten voor ouders zoveel 
mogelijk te beperken, is sinds 2009 duide-
lijk bepaald welke materialen de scholen 
moeten aankopen voor de kinderen in het 
basisonderwijs.  

Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboe-
ken, schriften, passer,… U vindt deze lijst in 
de infobrochure van de school of  ook op 
onze website.  

Zaken die u niet terugvindt in de lijst             
(bv. boekentassen, pennenzak, …) moet u  
aankopen voor uw kind aangevuld met het 
lijstje hiernaast.  

Als u op het einde van de zomervakantie 
met uw zoon of dochter de eerste school-
aankopen doet, neem dan eerst het lijstje 
nog eens door. Zo vermijdt u overbodige 
kosten.  

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in 
het basisonderwijs, neem dan een kijkje op 
de website www.schoolkosten.be van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs Vorming.  

Met praktische vragen kunt u ook bij de  

directeur of op het secretariaat terecht.  

 

De kinderen van het 1e lj. krijgen een T-shirt 
en turnbroekje met logo van de school.                
Deze onkosten worden gefactureerd.  

Te voorzien voor elke leerling in de lagere 
school:  

- Huiswerkmap A4 met kleppen en elastieken 

 

 

 

 

 

Aankopen per klas:  

1e lj.  1 ringfarde (zonder hefboom,                      
   2 gewone ringen) 

2e lj. 1 ringfarde A4 (zonder hefboom,      
   2 gewone ringen) 

3e lj.  1 ringfarde A4 met 2 kleine ringen 

4e lj. 10 plastic (show)mapjes  

 2 ringfarde A4 (zonder hefboom                   
   2 gewone ringen)   

5e lj.  1 ringfarde A4 (zonder hefboom,   
   2 gewone ringen)   

6e lj.  10 plastic (show)mapjes 

 1 ringfarde A4 (zonder hefboom  
   2 gewone ringen)  

5e en 6e lj.       
 Geodriehoek en passer voor gebruik thuis
  

 

 

 

 

Eetzakje 

Een apart eetzakje en handdoek om  

te voorkomen dat boeken en schriftjes  

bevuild worden, is verplicht voor de  

leerlingen van 1e, 2e en 3e leerjaar.  

 

http://www.schoolkosten.be/


Werken op de speelplaatsen 

De speelplaats in Immert 

De zandbak werd afgewerkt.  Boomstammen werden rond de zandbak geplaatst.   De verde-
re inzaaiing gebeurt eind augustus. 

Op 1 september zal de speelplaats helemaal af zijn.   



De tussenspeelplaats  

De omheining wordt onder de vakantie geplaatst.  De inzaaiing gebeurt in het najaar.  De kin-
deren hebben al genoten van het spelen in de nieuwe zandbak. 

Speelplaats Hamsesteenweg 

De afbraakwerken zijn reeds gebeurd.  De 
gasaansluiting werd gelegd.  De riole-
ringswerken zullen weldra uitgevoerd 
worden en daarna volgt de storting van 
het beton en het plaatsten van de poort 
en de omheining.  Op 1 september is dit 
deel van de speelplaats klaar. 



De speelplaats aan de parochiezaal  

Er zal 1 boom gerooid worden vandaag. De riolerings-
werken zijn klaar.  Vervolgens zal de fietsenstalling, 
de luifel en de poort geplaatst worden. 

De kleuterspeelplaats  

Vandaag zijn de afbraakwerken op de kleuterspeelplaats gestart.  De volgende stap zijn de 
rioleringswerken. 



Viering juf Myriam 

Op de laatst schooldag hebben we afscheid genomen van juf Myriam.  Dit 
ging niet onopgemerkt voorbij.  Ze werd uitvoerig gevierd door alle kin-
deren, juffen en de meester.  Zelfs koning Filip en koningin Mathilde waren 
van de partij.  Nu kan ze genieten van haar welverdiende pensioen! 

Bedankt juf Myriam!  Wij gaan je missen! 



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


