
 

 

Hopelijk hebben jullie kinderen een fijne zomer-
vakantie gehad en kunnen ze weer vol energie 
het nieuwe schooljaar starten.  Wij wensen hen 
alvast heel veel succes.  De leerkrachten kijken 
er naar uit om hen te mogen verwelkomen op 1 
september.  Ze zijn er helemaal klaar voor om 
er samen met jullie kinderen een onvergetelijk  
schooljaar van te maken. 

Dag, zomervakantie!   

Hallo, nieuw schooljaar! 

Een fijne start!  September 2021 

Belangrijke datums  

woensdag 1 : eerste schooldag 

dinsdag 7 : sportkriebeldag 3e en  
     4e lj. 

woensdag 8   : sportkriebeldag 5e lj. 

                      Infoavond LO 

donderdag 9 : sportkriebeldag 6e lj. 

maandag 13 : vergadering OVS 

woensdag 15 : infoavond KO 

vrijdag 17 : strapdag 

dinsdag 30 : veldloop LO 

Corona-update 

U zet uw kleuter/leerling af aan de schoolpoort (met uitzondering van de kleuters van juf Teute).  

Ouders mogen schoolgebouwen niet betreden. 

Ouders dragen een mondmasker en we houden afstand.  

Leerlingen en kleuters ontsmetten steeds hun handen aan de schoolpoort. 

Leerlingen 5de en 6de leerjaar moeten geen mondmasker meer dragen. 

Buiten spelen kinderen van verschillende klassen samen. 

De refter mag weer open. 

Uitstappen (cultuur, natuur, sport…) zijn mogelijk. 

Oudercontacten kunnen fysiek doorgaan met mondmasker na afspraak. 

WELKOM in   



Infobrochure 

Het nieuwe schoolreglement staat op de site vanaf 07/09/21.  Wie niet be-

schikt over internet-mogelijkheden kan een papieren versie aanvragen op 

het bureel.  

De infoavond in de klassen van de lagere 
school gaat door op woensdag 8 september.   

De infoavond in de kleuterklassen gaat door op 
woensdag 15 september.   

Om dit te kunnen organiseren passen wij      
volgende coronamaatregelen toe:                                                                                        
Per klas zijn er die avond 2 infomomenten.                                                   
Het dragen van een mondmasker is verplicht.                                                     
Per kind kan er slechts 1 ouder aanwezig zijn. 

Meer info en een uitnodiging ontvangt u bin-
nenkort van de leerkracht(en) van jullie        
kind(eren).   

 

Verloren voorwerpen 

Schrijf de naam van je kind op al-

les wat in en uit de boekentas gaat 

en op alle kledingstukken die in de 

klas aan- en uitgaan. Zo kunnen de 

leerkrachten  verloren gelegde 

voorwerpen en  kledingstukken  

terugbezorgen.  Bedankt! 

 

 

Directie 

Juf Simone is nog steeds afwezig wegens ziekte.  

Tijdens haar afwezigheid zal juf Eef haar taken 

overnemen.  Juf Anneleen zal haar bijstaan voor 

volgende onderdelen: speelplaatswerken, corona, 

preventie, veiligheid en klussen op school. 

 

Werken op de speelplaatsen 

Tijdens de vakantie werd er heel hard ge-
werkt op de speelplaatsen.  Ook tijdens het 
bouwverlof werd er doorgewerkt.   

 

 



De speelplaats in Immert 

Binnenkort wordt het betonnen zitelement (podium) geplaatst.  Pas daarna zal de groenaanleg gebeuren. 

Op dit moment wordt het speeltuig geplaatst.   

 

 



De tussenspeelplaats  

De buitenklas en het speeltuig zijn klaar.  Gras en een bloemenweide werden gezaaid. 

 



Speelplaats Hamsesteenweg  

De Rioleringswerken werden uitgevoerd.  De constructie van de luifel werd geplaatst en het beton werd ge-
stort.  De omheining wordt nog verder afgewerkt.  Volgende week komt normaal gezien de poort. 

Stapstenen vormen het pad van de speelplaats van 
de Hamsesteenweg naar de tussenspeelplaats. 



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

De kleuterspeelplaats  

Het infiltratiebekken werd geplaatst.  Riolering werd gelegd.  De volgende stap is het storten van 
steenpuin. 

 

De speelplaats aan de parochiezaal  

De constructie van de fietsenstalling en de luifel wer-
den geplaatst.  Momenteel zijn de werken hier volop 
bezig. 


