
 november 2021 

Belangrijke datums  

Van                      
Maandag 1 november                    

t.e.m.                                                

Zondag  7 november: herfstvakantie 

 

Maandag 8 : workshop child focus 5e lj. 

Donderdag 11  : geen school 

Maandag 15  : musical 1e, 2e en 3e lj. 

Donderdag 18  : bezoek Kiosk 6e lj. 

Vrijdag 19 : kienavond 

Maandag 22 : start voorleesweek 

                        Vergadering ouderraad 

Dinsdag 23 : Alles met de bal 3e en 4e lj.  

Donderdag 25  : instapje+  

   

WELKOM in   

Helm op fluo top 

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en 
beschermd naar school gaan. Daarom nemen wij deel 
aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV. Door veilig 
(met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en 
fluorescerende kledij) naar school te komen, kunnen 
jullie kinderen stickertjes sparen en prijzen winnen. De 
actie start na de herfstvakantie (8 november 2021) en 
loopt tot de krokusvakantie (25 februari 2022). Dat zijn 
de donkerste maanden van het jaar. Om op een leuke 
manier van start te gaan, organiseren we op maandag 8 
november een fluodag. Alles wat fluo is, mag op die dag 
gedragen worden!  

 

Dankwoord                                     

In naam van  Sint-Vincentius willen 
we  iedereen van  harte bedanken 
voor het  verzamelen van de vele 
voedingswaren en babyspullen. 



 

Chocoladepakketten 

De verkoop van de chocoladepakketten was 
een groot succes.  Bedankt voor jullie steun! 

 

KIENAVOND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag, 19 november 2021 om 19u zet “Ouders voor School” de deuren van 

het Buurthuis te Heppen weer open voor een grote KIENAVOND met mooie prijzen. 

Deuren openen om 19u, start is voorzien om 20.00u stipt.  

Tijdens de pauze wordt een KINDERKIEN voorzien, met – uiteraard ☺  - leuke aan-

gepaste prijzen. 

 

De opbrengst zal ondermeer gebruikt worden om de school te ondersteunen bij 
de aankoop van Chromebooks (laptops). 

 

 

 



De speelplaats in Immert. 

De tweede zone op de speelplaats werd klaar gemaakt voor het inzaaien van het gras. 

 

 

Hamsesteenweg en tussenspeelplaats 

In de groenzone tussen de Hamsesteenweg en tussenspeelplaats werden speelheuveltjes aangelegd. Dit ligt ook 
klaar voor het inzaaien van het gras. 

 

WERKEN OP DE SPEELPLAATSEN 



Kleuterspeelplaats 

De voetpaden werden gestort en de constructie voor de luifel werd geplaatst. Het tweede deel van het 
beton wordt na de herfstvakantie gestort. Er werd al flink wat speelzand gebracht dat later verdeeld 
zal worden over de speelzones.  



Speelplaats aan de parochiezaal 

Het beton werd gestort en de luifels zijn bijna afgewerkt. Op deze speelplaats kunnen we bijna overgaan 
naar de afbraak van het laatste deel. 



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

We kregen al enkele ongeruste opmerkingen over onze nieuwe omheiningen. Het lijkt alsof deze geroest zijn 
maar het bruin op het metaal is geen roest, maar afscheiding van het hout. Het houtwerk is onbewerkt kastanje 
hout. Dit hout gaat nog enige tijd ‘bloeden’ en voor afscheiding zorgen. 


