
Info 

 

Kleuter 
Maandag 16 oktober 2017 

-  Toneel: k4 + k5 

- Oudercontact alle kleuters   

Dinsdag 24 oktober 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 
Maandag 18 september 2017 

- Vertrek zeeklassen: 5a en 5b 

Dinsdag 26 september 2017 
- Veldloop: voormiddag 5a, 5/6 en 6a (fiets in orde 

maken en meebrengen) 

               namiddag 1a, 1b, 2a en 2b 

Woensdag 27 september 2017 
- Veldloop: 3a, 3/4 en 4a 

Donderdag 28 september 2017 
- Gehoortest op school: 1ste leerjaar 

Vrijdag 29 september 2017 
- American Games: 5a + 5b (fiets in orde maken en 

meebrengen) 

Maandag 2 oktober 2017 
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

Kleuter en lager 
Maandag 25 september 2017 

- Lokale verlofdag (geen school) 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 2 : donderdag 14 september 2017 

 

http://www.school-tcentrum.be/


Beste ouders, 

 

Een hele schoolweek zit er ondertussen op. In het lager zijn de 

kinderen ijverig bezig met het opfrissen van de geziene 

leerstof. In het eerste leerjaar hebben ze de eerste woordjes 

leren lezen. In de kleuterklasjes zie je overal blije en spelende 

kinderen. De juffen en meesters stellen alles in het werk opdat 

de kinderen zich snel thuis voelen op onze school. Ja, de 

vakantie lijkt al heel lang geleden. 

Je hebt misschien al van de kinderen gehoord, de lagere school 

doet mee aan het project “One Mile a Day”. Het doel hiervan is 

simpel: het lange stilzitten van de leerlingen doorbreken met 

een korte, dagelijkse beweegactiviteit met de hele klas. De 

kinderen gaan samen met de juf of meester 1 mijl (1,6 km) 

lopen of wandelen in de frisse lucht. Nadien wordt de 

klasactiviteit terug hervat. Het project heeft aangetoond in 

andere scholen dat de kinderen na ‘de mile’ met meer energie 

en concentratie de lessen hervatten. 

Een mijl lopen komt neer op zeven rondjes lopen rond de hele 

speelplaats. Dit moet niet in één keer gebeuren. Het mag in 

meerdere beurten. De kinderen van het eerste en tweede 

leerjaar lopen één keer in de turnles en één keer buiten de 

turnles. Het derde en het vierde lopen één keer in de turnles 

en twee keer buiten de turnles. Het vijfde en het zesde lopen 

één keer in de turnles en drie keer buiten de turnles. 

Ze zullen dus zeker goed voorbereid zijn voor de veldloop 

op 26 en 27 september. 

Ik wil nog even de aandacht vestigen op de aanvraag van de 

schooltoelage. Op maandag  9 oktober tussen 13u30 en 18u 

wordt op het NAC een invuldag van de schooltoelage 

georganiseerd. De formulieren van de schooltoelage zijn op 

het secretariaat te verkrijgen. 

Je aanvraag indienen kan tot en met 1 juni 2018. 

De eerste infoavonden (6de, 5de, 3de en kleuters) zijn al 

achter de rug. Vanavond (donderdag 14/9) en in de 

volgende weken staan de er nog enkele op het programma. 

Ouders, jullie krijgen dan nog wat meer uitleg over hoe de 

leerkracht werkt in de klas en wat er van de leerlingen 

verwacht wordt. Ik hoop jullie op deze momenten op de 

school te verwelkomen. 

 

Groeten, 

Meester Luc 

 

Zeeklassen 

Op maandag 18 september gaan de leerlingen van het 5de 

leerjaar op zeeklassen. Wil je de gebeurtenissen van de 

zeeklassen volgen, kijk dan vanaf maandag op de site van de 

school www.school-tcentrum.be. 

 

Reservekledij 

De kleuterschool heeft een te kort aan reservekledij. Als 

je thuis kleren hebt liggen in de maten 98-116, kan je die 

binnen brengen bij de kleuterjuffen. Kleren die we zeker 

kunnen gebruiken zijn onderbroeken (voor jongens en 

meisjes), joggingbroeken, leggings…… 

 

Fietsen 

De oudere kleuters mogen elke dinsdag fietsen op de grote 

speelplaats. 

 

http://www.school-tcentrum.be/

