
Info 

Kleuter 
Maandag 16 oktober 2017 

-  Toneel: k4 + k5 

- Oudercontact alle kleuters   

Dinsdag 24 oktober 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 
Vrijdag 29 september 2017 

- American Games: 5a + 5b (fiets in orde maken en 

meebrengen) 

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

Dinsdag 3 oktober 2017 
- Start talent “Beweegknap” met ochtenddans. 

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

Donderdag 5 oktober 2017 
- Shorttrack 6a + 6b 

Vrijdag 6 oktober 2017 
- Medisch schooltoezicht alle jongens van het 5de 

leerjaar (fiets in orde en meebrengen) 

Maandag 9 oktober 2017 
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

Woensdag 11 oktober 2017 
- Medisch onderzoek op school: 1b 

 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 4 : donderdag 28 september 2017 

 

 

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


Zeeklassen 5de leerjaar 

De leerlingen van het vijfde leerjaar zijn vorige week op 

zeeklassen geweest en hebben van elke dag een kort 

verslagje gemaakt. Voor de foto’s verwijzen we je naar de 

schoolwebsite: www.school-tcentrum.be 

 

Dag 1: 

We vertrokken om 7 uur naar Diksmuide. De Tynecot-

begraafplaats als eerste, daarna de IJzertoren. 

De Dodengang was ook leuk. Toen vertrokken we naar De 

Karmel. Daar laadden we onze koffers uit in de kamers en 

kregen we les over wat we maandag en dinsdag gingen 

bezoeken.  

Dag 2: 

Dinsdag zijn we de drie torens in Brugge gaan bezoeken: 

Het Belfort, de Sint-Salvatorkerk en de Onze-Lieve-

Vrouwekerk. Dat was een stadswandeling door de stad 

Brugge. We hebben ook gepicknickt.Daarna zijn we met 

een bootje gaan varen. ‘s Avonds zijn we gaan zwemmen. 

Dag 3: 

Op woensdag vertrokken we naar Het Zwin. De gids gaf 

veel uitleg over vogels en ze was leuk.Toen picknickten we 

aan Het Zwin en vertrokken we naar Wenduine waar we 

zijn gaan go-carten.  We mochten ook nog op het strand 

spelen. Die avond zijn we naar de match Cercle Brugge-

KRC Genk geweest Genk heeft 0-1 gewonnen. 

Dag 4: 

Donderdag zijn we naar het Jan Bryedelstadion 

geweest. We hebben ook base-ball gespeeld. Toen de 

laatste avond aanbrak, was er bonte avond . 

Dag 5: 

We hebben onze koffers ingepakt en de kamers 

opgeruimd. Toen zijn we vertrokken naar het strand in 

Blankenberge.  Daarna zijn we frietjes gaan eten in 

een frituur en mochten we schelpen zoeken en spelen 

op het strand. Dan was het tijd om afscheid te nemen 

van West-Vlaanderen! We zijn op de trein gestapt naar 

Bokrijk. Daar waren de mama’s, papa’s, zussen en 

broers. 

Tristan, Furkan, Robbe en Rayane uit 5a 

 

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

