WELKOM in
Vriendelijke groeten!

Zalig kerstfeest en
gelukkig nieuwjaar!
Wij wensen jullie hele warme en
gezellige kerstdagen en een heel
gelukkig nieuwjaar vol met liefde en
gezondheid !!!
Vanwege het personeel van De Heppening

Januari 2022

Belangrijke datums

Van
Maandag 20 december t.e.m. vrijdag 7
januari:

Kerstvakantie
Maandag 10

: vergadering ouderraad

Inschrijving
nieuwe
leerlingen
Belangrijke informatie voor nieuwe inschrijvingen!
Wij zijn verplicht om plaatsen te reserveren voor broers en zussen van kinderen in onze
school. Concreet betekent dit dat alle broers en zussen geboren in 2020 voorrang hebben
voor de inschrijving in het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024.
Daarom deze oproep: heb je nog een kindje geboren in 2020, laat het ons weten zodat wij een
plaats kunnen reserveren! Je krijgt ook nog een brochure vanuit de gemeente waarin nauwgezet alle richtlijnen worden uitgelegd. Lees deze brochure aandachtig en hou rekening met de
inschrijvingsperiode voor broers en zussen. Indien je niet tijdig inschrijft binnen de voorrangsperiode, verlies je je voorrang!

Omwille van corona zal de samenkomst van instapje + van
donderdag 27 januari niet doorgaan.

Kleuterspeelplaats
Op de kleuterspeelplaats werd de luifel en het podium afgewerkt en wordt er nu hard gewerkt aan de speelwand waar er onder andere een grote spiegel, speelhuisje en modderkeukentje komt. Ook zijn ze gestart met het plaatsen van de omheining aan de Beringsesteenweg.

Speelplaats aan de parochiezaal
De paden en het plein van de speelplaats werden gestort, de fundering van het podium
werd geplaatst. Ze zijn nu volop bezig met het bouwen van de buitenklas en daarna
volgt een klimtoestel.

Donderdag 27 januari: start poëzieweek

Op donderdag 28 januari gaat de negende poëzieweek van start. Het thema van
de tiende poëzieweek is NATUUR. Poëzie verbindt en voedt ons, inspireert en
brengt ons samen.

Corona
De afgelopen weken raakten opnieuw verschillende kinderen besmet
met corona en hebben we opnieuw een klas moeten sluiten. Gelukkig
zijn op dit moment terug alle klassen open en hopelijk mag dit zo blijven.
De afkoelweek is in aantocht: de scholen gaan een weekje vroeger in
kerstvakantie in de hoop de coronapandemie in te dijken.
Graag willen wij de kinderen in quarantaine een hart onder de riem
steken. De zieke kinderen wensen wij veel beterschap!
Ook de ouders die thuis moeten werken omwille van de quarantaine
en / of ziekte van hun kind(eren) willen wij een pluim geven want wij
beseffen dat dit niet altijd even gemakkelijk is.
Dank je wel aan alle leerkrachten voor alle inspanningen en flexibiliteit.
Wij wensen alle kinderen een fijne kerstvakantie!

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

