
Info 

Kleuter 

Woensdag 29 november 2017 

- Kleuterproject: Thema Sint  

Vrijdag 15 december 2017 

- Toneel: k2 +k3  

Dinsdag 19 december 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

- Instapje +: Thema Spelen 

Woensdag 20 december 2017 

- Uitstap Pretland: alle kleuters  

Lager 

Dinsdag 28 november 2017 

- Toneel: 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 30 november 2017 

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

Vrijdag 1 december 2017 

- Einde toetsenperiode  

Maandag 4 december 2017 

- Oudercontact lager 

Kleuter en lager 

Donderdag 30 november 2017 

- Bezoek van de Sint! 

Woensdag 6 december 2017 

- Pedagogische studiedag. Geen school voor de 

leerlingen. Er wordt opvang voorzien mits je kind op 

tijd (voor woensdag 29 november) ingeschreven is. 

 

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/


Bijna Sinterklaas….. 

Maandag, 20 november 

Meester Luc klopte aan met een brief van de Sint. Wat 

een verrassing! We legden vlug onze spulletjes aan de kant 

en luisterden aandachtig naar de brief. 

Oei, oei ook dit jaar heeft Sinterklaas weer een probleem! 

Eén van zijn pieten, piet Don Juan, is dolverliefd op piet 

Antonetta. Hij denkt de hele tijd aan haar en doet zijn 

werk niet meer goed. Piet Don Juan weet niet goed hoe hij 

dit moet vertellen aan Antonetta. Sinterklaas vraagt nu 

aan al de kinderen van onze school om Don Juan te helpen. 

Bv. Een mooi halssnoer maken , koekjes bakken ….. 

Al dat moois en lekkers mogen de kinderen dan afgeven  

tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten op  

donderdag 30 november.  

Wat denken jullie? Zal piet Antonetta dan ook verliefd 

worden op Don Juan? 

Zullen we donderdag wel zien. Alvast spannend! 

 

Dinsdag, 21 november. 

Een briefje aan het bord: 

“Ik heb een liefdesbrief willen schrijven, maar het is mij 

niet gelukt. Ik kom niet uit mijn woorden, ik kan geen 

hartjes tekenen,… 

Kunnen jullie mij misschien helpen? 

Groeten, Piet Don Juan” 

 

Wij kijken alvast uit naar een volgende brief! 

 

Naar het theater! 

Kriep, gevaarlijk grappig op het puntje van je stoel! 

Het ging over een mama die haar dochtertje op school 

had afgezet en na de middag belde de directrice dat 

ze er niet meer was. 

De mama kreeg een brief en daar stond dat ze in de 

Donkersteeg 5 moest komen voor de tijd om was. 

Ze moest in een heel groot gebouw binnengaan waar 

een heel groot avontuur haar te wachten stond. Maar 

het bleek dat de school daar achter zat. 

De school had een bang-maak-feest georganiseerd 

waar ze de mama's bang maakten. 

Toen zei de leraar dat de schoolverzekering alles zou 

terugbetalen, maar ook dat klopte niet. 

Ze gingen nog 4 andere mama's laten schrikken en dat 

was het. 

Portretten in de gang 

Tijdens de lessen muzische vorming hebben we 

portretten gemaakt. We moesten een gezicht tekenen. 

Sommige tekenden een meester of juf, anderen 

tekenden een avatar en nog anderen tekenden zichzelf. 

De mooie resultaten kunnen jullie bewonderen in de 

gang. Wanneer je in de gang wandelt, kijk dan gerust 

eens wat er tegen de muur hangt. 

Verloren!!! 

Faysel uit de klas van juf Gina is zijn brilletje met een 

roodzwart gekleurde montuur kwijt! Indien je de bril 

vindt, mag je die op het bureel binnenbrengen.  

 


