
Info 

Kleuter 
Maandag 16 oktober 2017 

-  Toneel: k4 + k5 

- Oudercontact alle kleuters   

Dinsdag 24 oktober 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 
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 

Woensdag 4 oktober 2017 
- Medisch onderzoek op school: 1a 

Donderdag 5 oktober 2017 
- Shorttrack 6a + 6b 

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


ICT op school. 

De tijd van de blauwe afgedrukte stencils ligt al een hele 

tijd achter ons. Vijfendertig jaar geleden, in de tijd dat 

de nu 50+ leerkrachten hun eerste lesjes gaven, moest de 

leerkracht ’s morgens voor de aanvang van de lessen zijn 

alcoholstencils afdrukken.  

Vandaag zijn een computer, een kopiemachine, een digitaal 

bord, …… niet meer weg te denken op school. In elke klas 

werken de leerlingen nu minstens 1 uur op de laptop. In de 

klas van meester Gert geven ze alvast het goede 

voorbeeld.  

 

 
 

Naamgedichtjes. 

De kinderen van 4A hebben naamgedichtjes gemaakt. 

Lees ze goed .Misschien kan je dan raden over wie het 

gaat. 

 Moet je eens horen! 

Als ik stout ben, krijg ik straf. 

Raad eens hoeveel keer dat al is gebeurd? 

Iedereen vindt me lief. 

En ik vind mijn juf en meester ook heel leuk. 

Maar straf heb ik nog nooit gehad. 

 

 Je bent een leuke meester. 

En jij bent onder de vakantie papa geworden. 

Nu moet je soms op de baby letten. 

Straks zie je Feline weer terug. 

 

 Soms ben ik lief en soms niet. 

Altijd staan mijn vriendinnen voor me klaar. 

Luister goed en dan weet je wie ik ben. 

We spelen graag ' kapsalon' 

Als je weet wie ik ben ,zeg het dan snel. 

 

 SSSSSt dit is een naamgedicht. 

De naam moet je zelf ontdekken. 

Misschien ken je me wel. 

Ik speel bij FC Park. 

Het is fijn om weer in de klas 4A te zijn. 

 


