
Info 

Kleuter 

Woensdag 13 december 2017 

- Kleuterproject: Thema Kerst  

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 

Maandag 11 december 2017 

- Schaatsen: 5de en 6de leerjaar  

Maandag 18 december 

- Uitstap Cosmodrome in Genk: 5a 

- Basketinitiatie: 5de en 6de leerjaar 

- Sportmobiel: 1ste en 2de leerjaar 

- Volleybalinitiatie: 3de en 4de leerjaar 

Kleuter en lager 

Kerstvakantie van maandag 25 december 2017 tot en 

met zondag 7 januari 2018. 

Let op: Er wordt enkel opvang voorzien op dinsdag 2 

januari, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari en vrijdag 

5 januari 2018.  

Gelieve voor vrijdag 15 december in te schrijven bij het 

opvangteam! 

 

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 in ’t Centrum 

Eindelijk was het dan zover. De Sint op bezoek in onze 

school !!! 

De kinderen konden nu eindelijk Piet Don Juan laten zien 

hoe hij zijn liefde voor Piet Antonetta kon tonen. Er 

werden knutsel– en bakwerkjes afgegeven, gedanst en 

gezongen .  

De Pieten dansten natuurlijk graag mee.  

Hier volgen enkele sfeerbeelden! 

 

 

2de  Rechtzetting shorttrack 6de leerjaar 

Niet alleen Caner en Olaf zijn in 

de prijzen gevallen enkele 

weken geleden maar ook Tia 

behaalde de 2de plaats.  

Proficiat  met jullie 

prestatie!!!!  

 

De leerkrachten zonder personeelslokaal!!! 

Afgelopen dinsdag en donderdag konden de 

leerkrachten van het lager niet in hun 

personeelslokaal terecht. Ze  

liepen er tijdens de pauze dan ook wat 

verloren bij.  

Vanaf volgende week kunnen ze dan 

wel weer terecht in een mooi opgefrist lokaal.  

Nieuwe website! 

Meester Bart, de ICT-coördinator, heeft de laatste 

weken hard gewerkt aan een nieuwe schoolwebsite 

(www.school-tcentrum.be). Sinds dinsdag is de site 

helemaal af, online geplaatst en zeker de moeite waard 

om eens naartoe te surfen! 

Hij heeft ervoor gezorgd dat de website niet enkel 

gebruiksvriendelijk is op uw PC of laptop, maar ook op 

uw tablet of smartphone. We hopen in de toekomst de 

site verder uit te breiden, zodat we jullie steeds beter 

kunnen informeren. 

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

