
Vriendelijke groeten!  Juli– augustus 2022 

Belangrijke datums  

                               
Vanaf woensdag 1 juli                   
t.e.m.       
Maandag 31 augustus: zomervakantie 

Openschooldag: dinsdag 30 augustus van 18u 
tot 19u30  

Eerste schooldag: donderdag 1 september 

wELKOM in   

Beste ouders 

Dit schooljaar is een schooljaar dat we niet snel zullen 

vergeten.  De speelplaatswerken, corona, , vele zieken, 

quarantaines,  … maakten het ons niet altijd gemakke-

lijk.  Maar ik ben fier op onze leerlingen en het leer-

krachtenteam want samen hebben we het tot een goed 

einde gebracht. Een dikke pluim voor jullie!  

 

SCHOOLJAAR 2022 – 2023 

Eerste trimester 

maandag 19 september 2022: conferentie 

maandag 3 oktober 2022: lokale verlofdag 

herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. vrijdag 4 november 2022 

vrijdag 11 november 2022: wapenstilstand 

kerstvakantie: van maandag 26 december 2022  t.e.m. vrijdag 6 januari 2023 

Tweede trimester 

vrijdag 13 januari 2023: conferentie 

maandag 30 januari 2023: lokale verlofdag 

krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 t.e.m. vrijdag 24 februari 2023 

woensdag 8 maart 2023: conferentie 

Derde trimester 

paasvakantie: van maandag 3 april 2023 t.e.m. vrijdag 14 april 2023 

maandag 1 mei 2023: Dag van de arbeid 

Hemelvaart: van donderdag 18 mei 2023 t.e.m. vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag: 29 mei 2023 

zomervakantie: vrijdag 30 juni 2023 om 12 uur t.e.m. donderdag 31 augustus 2023 



Woordje van Simone: 

 

Beste ouders 

 

Nadat ik  2 jaar thuis heb gezeten wegens ziekte, kijk ik uit naar een nieuwe start op                
1 september. Het zal voor mij geen gewone start zijn omdat ik mijn werk als direc-
teur van   De Heppening niet meer hervat. Ik ga halftijds aan de slag als directeur-
coördinator van onze scholengemeenschap Ham-Heppen. Concreet betekent dit dat 
Eef mijn opdracht als directeur definitief overneemt. Zij heeft bewezen in 2 heel 
woelige schooljaren dat ze de titel van directeur waardig is! Ikzelf zal instaan voor de 
coördinatie van de werking van de scholengemeenschap.  

Tot slot wil ik jullie allemaal oprecht bedanken voor de fijne samenwerking. Ik herin-
ner mij veel leuke en leerzame momenten met ouders maar uiteraard waren er ook 
de minder fijne contacten. Onthoud vooral dat ik het altijd goed voorhad met je kind
(eren) en met jullie! Verder wens ik  je allemaal nog heel veel succes en hoop dat je 
samen met je kinderen nog lang kan genieten van het schoolleven in De Heppening! 

 

Vriendelijke groeten 

Simone  

 
Graag willen wij Simone bedanken voor haar jarenlange inzet!  Vol enthousias-

me, met een enorme gedrevenheid en met een warm hart voor wie het moeilijk 
had was zij jarenlang de stuwende kracht van De Heppening. 

Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging binnen de scholenge-
meenschap.  

Team De Heppening 



Lestijdenpakket 2022-2023 (o.v.b.) 

 

Kleuterschool   

Heppen:  

2,5-j.     juf Anneleen en juf Karine 

3–j.kls     juf Ilse en juf Lore B. 

4- j.kls    juf Inge en juf. Nathalie 

5– j.kls    juf Hellen 

5– j.kls    juf Daphne  

 

Immert: 

jongste kleuters (2,5– en 3– j.kls) juf Nele en juf Karine     

oudste kleuters (4– en 5– j.kls) juf Sara J.                

 

Heppen en Immert 

lkr. bewegingsopvoeding   juf. Marion  

zorgleerkracht    Juf Lien, juf Lore B. en juf Karine   

Kinderverzorgster    juf Jenthe en juf Lore B. 

 

Lagere school  

1e lj. A   juf Tilly en juf Amelien 

1e lj. B   juf Kristel en juf Amelien 

2e lj. A   juf Sonja en juf Joke 

2e lj. B   juf Sophie 

3e lj. A   juf Lotte 

3e lj. B   juf Marianne  

4e lj. A   juf Mieke  

4e lj. B   juf Lore en juf Amelien 

5e lj. A   juf Lut en juf Hanne 

5e lj. B   juf Hanne 

6e lj. A   juf Dagmar 

6e lj. B   juf Goele 

L.O.-lkr.   meester Bart 

Zorg   juf Sara B., juf Karolien, juf Amelien 

Lerarenplatform         ? 

 

Kleuterschool en lagere school  

Pedagogisch ICT-coördinator  juf. Joke 

 

De indeling van de klassen wordt normaal gezien bekend  

gemaakt op de openschooldag  

die doorgaat op dinsdag 30 augustus  

van 18u tot 19u30 



Schoolgerief 

 

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op 
school.  Om de kosten voor ouders zoveel 
mogelijk te beperken, is sinds 2009 duide-
lijk bepaald welke materialen de scholen 
moeten aankopen voor de kinderen in het 
basisonderwijs.  

Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboe-
ken, schriften, passer,… U vindt deze lijst in 
de infobrochure van de school of  ook op 
onze website.  

Zaken die u niet terugvindt in de lijst             
(bv. boekentassen, pennenzak, …) moet u  
aankopen voor uw kind aangevuld met het 
lijstje hiernaast.  

Als u op het einde van de zomervakantie 
met uw zoon of dochter de eerste school-
aankopen doet, neem dan eerst het lijstje 
nog eens door. Zo vermijdt u overbodige 
kosten.  

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in 
het basisonderwijs, neem dan een kijkje op 
de website www.schoolkosten.be van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs Vorming.  

Met praktische vragen kunt u ook bij de  

directeur of op het secretariaat terecht.  

 

De kinderen van het 1e lj. krijgen een T-shirt 
en turnbroekje met logo van de school.                
Deze onkosten worden gefactureerd.  

Te voorzien voor elke leerling in de lagere 
school:  

- Huiswerkmap A4 met kleppen en elastieken 

 

 

 

 

 

Aankopen per klas:  

1e lj.  1 ringfarde (zonder hefboom,                      
   2 gewone ringen) 

2e lj. 1 ringfarde A4 (zonder hefboom,      
   2 gewone ringen) 

3e lj.  1 ringfarde A4 met 2 kleine ringen 

4e lj. 10 plastic (show)mapjes  

 2 ringfarde A4 (zonder hefboom                   
   2 gewone ringen)   

5e lj.  1 ringfarde A4 (zonder hefboom,   
   2 gewone ringen)   

6e lj.  10 plastic (show)mapjes 

 1 ringfarde A4 (zonder hefboom  
   2 gewone ringen)  

5e en 6e lj.       
 Geodriehoek en passer voor gebruik thuis
  

 

 

 

 

Eetzakje 

Een apart eetzakje en handdoek om  

te voorkomen dat boeken en schriftjes  

bevuild worden, is verplicht voor de  

leerlingen van 1e, 2e en 3e leerjaar.  

 

http://www.schoolkosten.be/


Springweek 

Onze kinderen hebben heel erg genoten tijdens de springweek.  De 
vele springkastelen zorgden voor een sportieve uitlaadklep op het 
einde van het schooljaar. 

Bedankt aan de ouderraad om de kosten hiervan op jullie te ne-
men. 

 

Ter herinnering: 

Vanaf schooljaar 2022-2023 start de bewaking ‘s morgens om 8u.30. 

Er zal nog 15 minuten bewaking zijn na het einde van de schooldag. 

Wie meer opvang voor zijn/haar kind(eren) nodig heeft kan terecht bij de ge-
meentelijke kinderopvang ‘Schuif af’. 



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


