
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 

Vrijdag 1 december 2017 

- Einde toetsenperiode  

Maandag 4 december 2017 

- Oudercontact lager 

- Schaatsen: 3de en 4de leerjaar 

Dinsdag 5 december 2017 

- Oudercontact lager 

- Inentingen op school: 1ste en 5de leerjaar  

Donderdag 7 december 2017 

- Afsluiting talent “Beeldknap” met een gezamenlijke 

knutselactiviteit voor de leerlingen van het lager 

Kleuter en lager 

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/


De Sint 

De Sint is in het land en dat hebben we in ’t Centrum 

geweten. Vorige week vonden de leerlingen en de kleuters 

in de klas een ‘mislukte liefdesbrief’.  

Don Juan, een van de zwarte pieten, is verliefd op 

Antonetta. 

Hij wil haar graag verrassen, maar alles mislukt. De brief 

lukt niet en de hartjes zijn niet mooi genoeg. Ook heeft hij 

koekjes gebakken, maar zelfs die zijn mislukt. 

Daarom heeft hij de hulp nodig van de leerlingen van ’t 

Centrum. We zijn benieuwd of dat gaat lukken? 

We zijn alvast druk bezig om Don Juan te helpen met zijn 

probleem. 

Vandaag (donderdag) is de Sint langsgekomen en volgende 

week lees je uiteraard een verslagje in deze krant! 

 

Een rechtzetting! 

Blijkbaar zijn we een aantal weken geleden 2 shorttrack 

schaatsers vergeten te benoemen. Olaf (6B) en Caner (6A) 

waren ook in de prijzen gevallen. Caner versloeg al zijn 

tegenstanders  en Olaf kwam net na Caner aan. 

 

Storm! 

Dinsdag zijn de leerlingen van het 6de leerjaar naar een 

film gaan kijken: ‘STORM’.  

De film gaat over een papa die een verboden brief heeft 

gedrukt. Het was rond 1521. De brief was van Maarten 

Luther, een ketter. In die tijd werden ketters of  

ongelovigen streng gestraft. De schouts of wachters 

hadden het door, dus hij werd opgepakt. Zijn zoon 

Storm Voeten heeft het zetsel (plaat waar de drukker 

zijn letter op vastzet) meegepakt waardoor hij ook 

opgepakt moest worden. Hij was de scouts te slim af 

en moet onderduiken. Hij heeft een meisje leren 

kennen en zij hielp hem. Uiteindelijk wordt de vader 

van Storm bevrijd en vluchten ze naar een andere stad 

waar hij een ander drukkerij start. 

 

Wat de leerlingen van het 6de vonden van deze film, 

lees je hieronder: 

- Fantastisch, superleuk,  mooi, … Waren enkele korte 

reacties van de leerlingen van 6A.  

- Het was een spannende film die best wel eng was af 

en toe. Maar toch zou ik de film nog wel eens willen 

zien. 

 - Jammer dat de andere school zo luidruchtig was, dat 

stoorde wel. 

 


