
Vriendelijke groeten!  Februari 2022 

Belangrijke datums  

                               
Maandag 7 : geen school 

Dinsdag 15 : medisch onderzoek 1e lj. 

Donderdag 17: dikketruiendag 

Vrijdag 18 : start week tegen pesten 

                    bezoek Spectrumcollege 6e lj. 

Zondag 20 : afhaal-eetdag 

Maandag 21 : Hidrodoe 3e lj. 

Dinsdag 22 : medisch onderzoek 4e lj. 

Donderdag 24: carnaval kleuterschool 

Vrijdag 25 : carnaval lagere school 

 

Van  

Maandag 28 februari 

t.e.m.  

Vrijdag 4 maart: krokusvakantie 

 

 

wELKOM in   

Corona 

De 5 klassen die in quarantaine geplaatst werden 

zijn sinds afgelopen vrijdag opnieuw opgestart op 

school.  Er zijn nog heel wat kinderen en een aan-

tal leerkrachten afwezig.  Leerlingen die afwezig 

geweest zijn, proberen wij indien nodig zo snel en 

goed mogelijk bij te werken.   

Ook leerkrachten worden ziek.  Omwille van het 

lerarentekort is het heel moeilijk om een vervang-

ster te vinden.  We proberen dit intern zo goed 

mogelijk op te vangen wat niet gemakkelijk is. 

Hopelijk kunnen wij rekenen op jullie begrip.  

Op naar betere tijden! 

Veel beterschap aan alle zieken! 

 



 

Dikketruiendag is een jaarlijks terugkerende actiedag van de Vlaamse overheid om op een ac-

tieve en positieve manier te sensibiliseren en te activeren rond klimaatverandering.  Dit jaar is 

het thema: ”Pak uit met jullie klimaatactie!” 

Onze kinderen dragen in deze periode van vele coronabesmettingen al dagelijks een dikke trui 

omdat de klassen veelvuldig verlucht worden. 

Als extra aandachtspunt voor deze dag gaat elke klas een half uurtje een lesactiviteit doen in 

de buitenlucht.  Er wordt verder in klasverband aandacht besteed aan de klimaatverandering. 

Mogen we vragen om op die dag ook zéker een dikke trui aan te trekken. 

Dank je wel ! 

Carnaval 

Op donderdag 24 februari viert de kleuterschool carnaval.  Alle kleuters mogen die dag ver-

kleed naar school komen.  Geweren, zwaarden, … zijn niet toegelaten. 

De lagere school viert carnaval op vrijdag 25 februari.  Kinderen mogen dan verkleed naar 

school komen.  



18 tot 25 februari : week tegen pesten. 

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer 

van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevol-

gen van. Ook tijdens de 17e Vlaamse Week tegen Pesten 

maken we graag een vuist tegen pesten, samen met jul-

lie. 

De actie STIP IP gaat opnieuw van start. Overal zullen de 

vier stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool te-

gen pesten. Iedereen zet 4 stippen op zijn hand. 

De 4 afspraken tegen pesten 
Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen! 
Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die ge-
pest wordt. 

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

Ook onze school doet mee.  Dit doen we met kringgesprekken, video en ander materiaal, 
telkens in de eigen klas ! 

Wij zeggen samen “NEEN” tegen pesten ! Doe jij ook mee ? 

 

Speelplaatsen 

 

De werken op de speelplaatsen 
lopen stilaan ten einde.  Details 
worden afgewerkt.   

In februari ligt het accent op de 
groenaanleg.   Bomen, struiken, … 
zullen geplant worden, ...   

Wie een handje wil toesteken bij 
de aanplanting is welkom op za-
terdag 5 februari op de plantdag!   


