
 

 

 

Sinterklaas op bezoek 
Dit jaar bezoeken Sinterklaas en enkele 
zwarte pieten onze school op  donderdag  
1 december.                 

De leerkrachten schreven een brief en 
vroegen speelgoed en spelletjes voor de  
kinderen in de klas. Deze cadeaus blijven  
in de klas zodat de kinderen er een heel 
jaar lang mee kunnen spelen!   

De kinderen van het 1e t.e.m. het 4e lj. 
mogen op maandag 6 december een stuk 
speelgoed meebrengen om in de namid-
dag in de klas mee te spelen.  Gelieve 
geen tablets, smartphones of spelcompu-
ters mee te brengen! Bedankt! 

Nieuwsbrief december 2022  

Belangrijke datums  

 

Donderdag 1 : sint op bezoek 

Vrijdag 2       : medisch onderzoek 6e lj. 

                      Workshop flamenco 4e lj.  

    i.s.m. CC Beringen 

Maandag 5 : medisch onderzoek 4e lj. 

                       Dag van de vrijwilliger 

Maandag 12 : Vergadering OVS 

    Leren leren 5e en 6e lj. 

Dinsdag 13 : bezoek Provinciehuis 4e lj. 

Donderdag 22: Kerstspecial in Immert 

 

Van maandag 26 t.e.m.  

vrijdag 6 januari:  

 Kerstvakantie 
 

WELKOM in   



 

Internationale dag van 
de vrijwilliger 
Op 5 december 2022 is het weer zover: 
de Internationale dag van het Vrijwilli-
gerswerk! Op deze dag zetten we onze 
vrijwilligers in de bloemetjes en vieren 
we het vrijwilligerswerk. Bedankt! 

 

 

 

Nieuwjaarsbrieven 

Sommige kinderen moeten heel wat nieuwjaarsbrieven 
hebben.  Deze kunnen wij op school allemaal niet ma-
ken / schrijven omdat dit te veel tijd kost en het aantal 
brieven per kind is heel verschillend.  Daarom volgende 
afspraken: 

• De kleuters maken 1 nieuwjaarsbrief.  Ze krijgen 1 
kopie van de brief mee naar huis om eventueel zelf 
te kopiëren en af te maken.   

• De leerlingen van het 1e t.e.m. het 4e lj. schrijven 3 
nieuwjaarsbrieven in de klas en de rest wordt thuis 
geschreven. 

• De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar schrijven 2 
nieuwjaarsbrieven in de klas en de rest wordt thuis 
geschreven. 

 

Bedankt voor uw begrip! 

 

 

Kerstmis vieren! 

Ook dit jaar vieren wij Kerstmis in onze 
school. In elke klas is er een mooie kerst-
viering gepland. In elke klas wordt er ook 
nog een kerstactiviteit georganiseerd. 
Voor deze activiteit factureren wij €2 per 
kind. 



Wat? 

De vrijetijdspas is een pasje dat 50% korting geeft 
bij verschillende vrijetijdsactiviteiten die door een 
vereniging of door een gemeentelijke dienst van Le-
opoldsburg wordt georganiseerd (sportkampen, 
speelplein, voetbal, scouts, zwemclub, cultureel 
centrum,…) 

 Voor wie? 

De vrijetijdspas is er niet voor iedereen. De vrijetijdspas is er voor de inwoners van Leo-
poldsburg die het moeilijk hebben om hun weg te vinden naar het vrijetijdsaanbod en die 
voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Voor meer informatie kan je terecht op de sociale dienst (contactpersoon: Dorien Devue 
011/53.98.10 of socialedienst@ocmwleopoldsburg.be) 

Welzijnszorg droomt van een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting. 
In december voeren ze hun jaarlijkse campagne Samen Tegen Armoede en brengen ze een brede beweging op 
gang om samen met verenigingen, (armoede-)organisaties, scholen, parochies en geïnteresseerde medestan-
ders aandacht te vragen voor armoede en er iets aan te doen. 
In 2022 focust onze campagne ‘Allemaal digitaal?!’ op de problemen die mensen in armoede ervaren in onze 
steeds digitaler wordende samenleving.  

Lagereschoolproject 2022: Een digi-wereld voor iedereen 

In ‘Een digi-wereld voor iedereen’ leren Robby en zijn vriendjes dat het niet gemakkelijk is 
om met de digitalisering om te gaan. Digitaal is het nieuwe normaal en schept veel moge-
lijkheden, maar creëert ook ongelijkheden. Benieuwd hoe ze dat leren? Onze lagere school 
kinderen ontdekken het in het nieuwe Robbyproject.  Vertrekkende van het leuke en span-
nende verhaal wordt de campagne op leerlingenniveau in je klas gebracht. 

mailto:socialedienst@ocmwleopoldsburg.be


 

 

 

Milka-pakketten 

 

Er werden heel wat Milka-pakketten verkocht.   

Heel erg bedankt voor jullie steun! 

                                            

 

 

Chromebooks en tablets  
 

We hebben ondertussen chromebooks aangekocht voor de 
leerlingen van het 5e leerjaar.  We hebben ook een aantal ta-
blets gekocht voor de kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar.  
Hier horen natuurlijk ook laadkasten en laadtassen bij.  

Dit is een grote investering.  De ouderraad heeft een deel van 
het bedrag gesponsord.   

Langs deze weg willen wij de  

ouderraad heel erg bedankten! 

 

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

 

 

Kerstmarkt centrum Leopoldsburg 

 

De kerstmarkt gaat door op 11 december van 12u 
tot 20u. in het centrum van Leopoldsburg.   

De ouderraad van onze school heeft een standje 
vooraan in de Stationsstraat.  

Kinderen kunnen zich laten schminken, en zij zullen 
ook leuke kerstspulletjes (voor de kinderen) verko-
pen. 


