
 

 

 

Dikketruiendag 9 februari 2023 

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat 
we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel ver-
der dan een dikke trui aantrekken en de verwarming 
lager zetten. Stijgende energieprijzen, lange perio-
des van droogte, overstromingen… tonen ons dat we 
het anders moeten aanpakken. Steeds meer mensen 
zetten zich daarom in voor een gezonder klimaat. En 
dat mag gezien worden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 9 februari mogen ALLE kinderen 
(kleuters en lagere schoolkinderen) met een zelf - 
gepimpte, dikke trui naar school komen. In de klas 
houden we een toonmomentje.  

Nieuwsbrief februari 2023  

Belangrijke datums  

 
Donderdag 9 : dikketruiendag 

Vrijdag 10    : start week tegen pesten 

Zondag 12     : - eetdag 

                       - werken in de natuur  

                       (Natuurpunt) 5e lj. 

Donderdag 16: - carnaval KO 

                       - Roborobo 4e lj. 

                       - Bezoek Don Boscocollege 6e lj. 

                       - Werken in de natuur  

                          (Natuurpunt) 5e lj. 

Vrijdag 17 : carnaval LO 

 

Van Maandag 20 februari t.e.m.  

Vrijdag 24 februari: krokusvakantie  

 

WELKOM in   

10 t.e.m. 18 februari : week tegen pesten  
 

De actie STIP IP gaat opnieuw van start.  

Overal zullen de vier stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen 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 gepest wordt.  

 

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 ?  



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

EETDAG OVS 

 

Jaarlijks organiseert de ouderraad een eetdag 

t.v.v. onze school.   

 

Wie nog graag inschrijft, het kan nog!   

 

Alvast bedankt voor jouw steun en laat het sma-

ken! 

 

Carnaval  
Op donderdag 16 februari viert de 
kleuterschool carnaval. Alle kleu-
ters mogen die dag verkleed naar 
school komen. Geweren, zwaarden, 
… zijn niet toegelaten.  

 

De lagere school viert carnaval op 
vrijdag 17 februari. Kinderen mo-
gen dan verkleed naar school ko-
men.  


