
Info 

Kleuter 

Maandag 16 oktober 2017 

-  Toneel: k4 + k5 

- Oudercontact alle kleuters   

Dinsdag 24 oktober 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Vrijdag 27 oktober 2017 

-  Grootouderfeest 

Lager 

Vrijdag 6 oktober 2017 

- Medisch onderzoek alle jongens van het 5de leerjaar 

(fiets in orde en meebrengen) 

Maandag 9 oktober 2017 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

- Foto’s Beweegknap: Leerlingen die lid zijn van een 

sportclub nemen hun sportkledij mee naar school. 

Woensdag 11 oktober 2017 

- Medisch onderzoek op school: 1b 

Donderdag 12 oktober 2017 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Vrijdag 13 oktober 2017 

- Alles met de bal: 3a + 3b 

Kleuter en lager 

Herfstvakantie van 30 oktober tot 5 november 2017 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien je 

kind op een van deze dagen naar de opvang komt, moet je 

je kind ten laatste maandag 23 oktober inschrijven bij de 

opvangjuffen. 

 

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/


Beweegknap  

Dinsdagochtend zijn we 

met de lagere school 

gestart met ons tweede 

talent ‘beweegknap’.  

De leerlingen kwamen ‘s 

morgens toe in sportieve 

kledij om bij het belsignaal 

de benen los te gooien. Met de instructies van meester Johan 

werd het al gauw een beweeglijke ochtend op leuke muziek.    

 

 

 

 

 

 

 

Bieb  

Met het derde leerjaar hebben we een 

bezoek gebracht aan de bibliotheek.  

De leerlingen kregen op een speelse manier 

de kans om de bieb te leren kennen. Al gauw 

werden ze in groepjes ingedeeld en kregen 

ze een pion om het spel te starten.  

Aan de hand van allerlei vraagjes leerden ze hoe ze boeken 

per genre, niveau en auteur konden terugvinden in de massa 

boeken van onze bieb. Want geef toe, er zijn heel wat 

boeken in onze bieb!  

Met heel veel gedrevenheid en competitiedrang hebben 

onze leerlingen een leuke, leerrijke biebbezoek gehad.  

De tafel van zeven! 

Vorige week kwam meester Luc klas 3a binnen terwijl de 

kinderen de tafels aan het oefenen waren. Hij daagde de 

kinderen uit om de tafel van 7 heel snel te kunnen 

opzeggen, van 0 naar 70 en omgekeerd. De kinderen gingen 

de uitdaging aan en verzonnen een heel goed trucje. Een 

weekje later kwam meester Luc terug en controleerde hij 

of de klas dit nu snel kon. 

Meester Johan gaf een sein en de klas dreunde de tafel op, 

sneller dan je kan denken. Hoe hadden ze dit 

klaargespeeld? Boven de deur hadden ze de tafel van 7 

opgehangen. Meester Luc die keek naar de kinderen en zag 

het “afkijkblad” niet. De kinderen keken naar meester Luc 

(eigenlijk naar het afkijkblad) en konden de tafel supersnel 

opzeggen. 

Meester Luc vond het wel een goede grap en ging toen aan 

de andere kant staan, zodat de kinderen niet meer konden 

afkijken. En wat bleek? Ze kenden de tafel van 7 uit het 

hoofd door het vele oefenen! Een goede grap uitgehaald en 

de tafel geleerd, wat kan leren toch fijn zijn  


