
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 13 oktober 2017 

- Alles met de bal: 3a + 3b 

Maandag 16 oktober 2017 

- Medisch onderzoek alle meisjes van het 5de leerjaar 

(fiets in orde en meebrengen) 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

Woensdag 18 oktober 2017 

- Namiddag voetbal 4-4 voor leerlingen van het 3de, 4de, 5de 

en 6de leerjaar. 

Donderdag 19 oktober 2017 

- Bieb: 3a, 3/4 en 2ab 

Vrijdag 20 oktober 2017 

- Voormiddag: fietscontrole door de politie. 

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/


Antipestplan  

De voorbije weken zijn wij op school gestart met ons antipestplan. 

Wij moeten er nog een mooie naam voor verzinnen, maar wij zijn wel 

al aan de slag gegaan. Tijdens een eerste activiteit maakten de 

kinderen kennis met hun dierengroepje. De leerlingen  van het zesde 

zijn de kapiteins en nemen de leiding in deze groepjes. De 

kennismakingsspelletjes op de speelplaats waren heel plezant en 

vorige dinsdag hebben wij in de dierengroepjes gedanst tijdens de 

opening van beweegknap. Het is de bedoeling dat de kinderen in de 

groepjes elkaar beter gaan leren kennen. Probleempjes kunnen dan 

gemakkelijk aangekaart worden via de kapiteins. De kapiteins gaan 

dan naar juf Marleen, juf Carmen, meester Johan of juf Lieve. Die 

bespreken het probleem verder en proberen het op te lossen. 

Voorlopig verloopt het allemaal heel leuk. Je hoort nog van dit 

project en je zal het ook kunnen volgen op de schoolwebsite! 

Droomschool 

Tijdens de taalles mochten de kinderen van het derde fantaseren 

over hun droomschool. Het werden mooie verhaaltjes en tekstjes 

met een paar heel leuke ideetjes: 

Een knuffelboerderij op de speelplaats in plaats van de “snipperbak”, 

elke week een optreden van een artiest of een ‘gastles’ door een 

bekende persoon, een kinderrestaurant in de eetzaal, een 

muziekfestival in plaats van het schoolfeest en altijd les met een     

I pad!  

Het strafste voorstel ? Meesters en juffrouwen gewoon 

afschaffen! 

 

Nog tijdens de rekenles deze week: 

Ineens telden de leerlingen van het derde tot 1000! Ze moesten 

grote hoeveelheden tellen en waren heel druk bezig, plots 

verscheen het getal 1000! Yes, weer iets bijgeleerd! 

 

En klas 3a bedacht een originele klasfoto! 

 


