
5 oktober staat in het teken van de Internationale Dag 
Van de Leerkracht. Leerkrachten spelen immers een 

sleutelrol bij het opleiden van de volwassenen van 
morgen. Ze zijn een bron van vooruitgang en inspira-
tie: deze cape-loze helden met hun prachtige beroep 
verdienen een dagje in de spotlights. 5 oktober staat 
in het teken van de Internationale Dag Van de Leer-
kracht. Leerkrachten spelen immers een sleutelrol bij 

het opleiden van de volwassenen van morgen. Ze zijn 
een bron van vooruitgang en inspiratie: deze cape-
loze helden met hun prachtige beroep verdienen een 
dagje in de spotlights.  

5 oktober: internationale dag van de leerkracht 

 Oktober 2021  

Belangrijke datums  

Vrijdag 1 : Muziekdag 

                      Techniekacademie 6e lj. 

Maandag 4 : Lokale verlofdag 

Dinsdag 5 : Saved by the bell 

Maandag 11 : Start week van het bos 

                      Vergadering ouderraad 

Dinsdag 12 : Natuurhulpcentrum 4e lj. 

Vrijdag 15 : De watersnip 6e lj. 

     Workshops flamenco     

                       i.s.m. CC Beringen 4e lj. 

Vrijdag 22 : Dag van de  

                      jeugdbeweging 

Zaterdag 23  : Plantdag 

Maandag 25 : Schoolfotograaf 

                      Film “De tijdreis” 5e en  
             6e lj. 

Woensdag 27 : Grootoudersfeest 

Donderdag 28: Instapje+ 

Vrijdag 29 : Circus Bruul 4-/5– jarigen  

 

Van  

Maandag 1 

t.e.m.  

Vrijdag 5 november: Herfstvakantie 

 

5 oktober staat in het teken van de Internati-

onale dag van de leerkracht.  Leerkrachten 

spelen immers een sleutelrol in de volwasse-

nen van morgen.  Ze zijn een bron van voor-

uitgang en inspiratie.  Ze verdienen met hun 

prachtige beroep een dagje in de spotlights. 

wELKOM in   

 

Elk kind heeft recht op goed, kwaliteitsvol onderwijs.  Miljoenen kinderen en 
jongeren op aarde gaan zelden of nooit naar school.  Met saved by the bel op 5 
oktober laten we de schoolbel hiervoor extra rinkelen.    



Hallo, 

Ligt je uniform al klaar ? 

Vrijdag, 22 oktober is het de ‘dag van de jeugdbeweging’ ! 

Wie bij een jeugdbeweging is, mag die dag in uniform naar school komen ! 

Veel plezier !!! 

 

Zespri  kiwiballen 

Eet je graag een kiwi? Kleef de sticker op een papier, geef dit aan je juf.  
Met deze stickers krijgen we ballen van zespri. Deze ballen worden gebruikt 
in de turnlessen en op de speelplaatsen.     

Bedankt voor je medewerking! 





 

Speelplaatswerken 





PLANTDAG 

Onze speelplaatsen beginnen flink vorm te krijgen. In de laatste fase, voor de 
vergroening, willen we graag jullie hulp vragen. We organiseren samen met de 
Kris van ‘Natuurlijk Groen’ een plantdag. Een dag waarop we samen planten, 
struiken, bomen gaan planten, natuurlijke omheining gaan plaatsen… Zin om 

(met je hele gezin) de handen uit de mouwen te steken? Zet zaterdag 23 okto-
ber (van 9u30-13u) in je agenda. Verdere info en inschrijving volgt later.  

  



CORONA                                                  
Nieuw vanaf 1 oktober: 

Ook vanaf 1 oktober blijven deze 
coronamaatregelen gelden in onze school: 

Mondmaskers dragen aan de schoolpoort, op 
ons schoolterrein en tijdens oudercontacten. 

Aandacht voor handhygiëne en zo veel mogelijk 
afstand houden. 

Geen openklasdag in het eerste leerjaar 

Omwille van corona kan de openklasdag in het eerste 
leerjaar niet doorgaan. 

 

 

Oproep gemachtigde opzichters 

 

Onze school is gelegen aan drukke stra-

ten.  Graag willen we de kinderen, ouders 

en grootouders veilig laten oversteken.   

Daarom zijn we op zoek naar ouders, 

grootouders, ... die voor of na de school-

dag de kinderen veilig de weg laten over-

steken.  Voel je je geroepen om deze taak 

op je te nemen, ook al is het maar 1 mo-

ment in de week dan mag je dit telefo-

nisch laten weten aan de school of mailen 

naar eef.brockmans@deheppening.be 

 

 

 

Digi-sprong 

Onze school kocht voor alle leer-

lingen van het zesde leerjaar een 

chromebook waarmee ze dagelijks 

in de klas kunnen werken. 



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

Vuilzakken 

Bedankt aan de ouderraad voor de 
aankoop van huisvuilzakken en 
pmd zakken voor onze school. 

 

 


