
 

 

 

Doe mee met de Bednet Pyjama-
dag! #pyjamadag 
 
Elk jaar staan we op Bednet Pyjamadag stil bij alle kinderen 

en jongeren die wegens ziekte niet naar school kunnen. 
Want niet naar school kunnen gaan, is meer dan en-

kel lessen missen. Je mist het contact met vrienden en de 
leuke momenten in de klasgroep. Bednet zorgt ervoor deze 

leerlingen toch verbonden blijven met hun klas. Zo zijn ze 
mee de les én al de rest. Op vrijdag 10 maart is het weer 

tijd voor de Bednet Pyjamadag.  

Daarom vragen we ook aan jou om jouw kind die dag 
in pyjama of onesie naar school te sturen.  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2023  

Belangrijke datums  

 
Woensdag 1 : testbezoek WO II-museum 
    Liberation Garden Leopolds-
    burg 5e lj. 

Woensdag 8  : geen school (conferentie) 

Maandag 20 : vergadering OVS 

Donderdag 23: bezoek Sint-Michiel midden-
     school 6e lj. 

Maandag 27 : Villa Pila 5e lj. 

Donderdag 30: hongermaal lagere school 

 

 

 

 

 

 

WELKOM in   



 

 

Van 25 februari tot en met 5 maart is het de 

Week van de vrijwilliger. In een school wer-

ken heel wat vrijwilligers, denk maar aan 

bestuurders, refterouders, gemachtigde op-

zichters ... die helpen bij de dagelijkse wer-

king van een school.  

 

Heel erg bedankt aan al onze vrijwilligers!  

 

Gezocht: broeken en onderbroeken 

Wij zijn op zoek naar: 

- Jongens– en meisjesbroeken maat 98-104 

- Meisjesonderbroeken maat 98-104 

Indien je broeken of onderbroeken hebt die te klein zijn voor 
jouw kind in bovenstaande maten dan mag je deze aan juf 
Lore (peuterklas) of op het secretariaat bezorgen.  

Alvast heel erg bedankt! 

Bedankt aan de ouderraad voor de organisatie van de 

eetdag en het maken van alle heerlijke gerechten en na-

gerechten!  Wat had het weer gesmaakt! 

 

Bedankt voor jullie inzet!  

Verloren voorwerpen 

Wij hebben weer heel wat verloren voorwerpen op school: 

• jassen 

• truien 

• fruit– en koekendozen 

• Brooddozen 

• … 

Heeft je kind iets verloren?  Spreek de juf aan en ga eens kijken in onze bak met verloren voorwerpen! 



Woensdag 1 maart 2023: complimentendag 

Dat willen we ook dit jaar vieren. Geef een schouderklopje aan iemand die iets 
goed doet, anderen helpt of altijd optimistisch is – en vergeet daarbij jezelf niet!  

Het klinkt zo vanzelfsprekend… 

...een complimentje geven als iets goed gaat. En toch 
doen we het misschien nog te weinig. Een schouder-
klopje, waardering of ondersteuning voor wat we 
doen, een welgemeende dankjewel: het kan soms 
echt het verschil maken.  Iedereen, ook jij, verdient 
een welgemeend compliment.   

                                                                     

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

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag (22-02-23) en eindigt met paaszater-

dag. Als je de zondagen, waarop nooit gevast wordt, niet meetelt, kom je aan 40 

dagen. 

 

40 is in de Bijbel het getal dat doet denken aan een tijd van inkeer en overgang. 

Zo verbleef Noach 40 dagen en nachten in de ark. Het volk Israël trok 40 jaar 

door de woestijn. En Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn. 

In die 40 dagen voor Pasen leven mensen heel sober en er wordt alleen het 

hoogstnoodzakelijke gegeten. 

 

Meer info over de vastenacties en het hongermaal volgt nog. 

Dit jaar storten we de helft van de opbrengt van de vastenacties en het 

hongermaal op de rekening van Consortium 12-12 om de slachtoffers van 

de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen.  De andere helft gaat naar 

het sociaal fonds van de school.   

                      VEEL LEESPLEZIER! 


