
Info 

Kleuter 

Vrijdag 27 oktober 2017 

-  Grootouderfeest 

Maandag 6 november 2017 

- Instapdag nieuwe instappers 

Dinsdag 14 november 2017 

- Instapje +  

Lager 

Vrijdag 27 oktober 2017 

- Afsluiting Talent Beweegknap 

Maandag 6 november 2017 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a. 

Woensdag 15 november 2017 

- Danshappening 1ste leerjaar 

Maandag 20 november 2017 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

- Toneel: 3de, 4de en 5de leerjaar 

Donderdag 23 november 2017 

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

Dinsdag 28 november 2017 

- Toneel: 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 30 november 2017 

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

Kleuter en lager 

Herfstvakantie van 30 oktober tot 5 november 2017 

- Er wordt op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 

opvang voorzien mits je kind op tijd 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 herfstvakantie staat alweer voor de deur.               

Toch wordt er nog hard geoefend voor het 

grootouderfeest van vrijdag. Wat de kleuters allemaal    

“op zolder” tegenkomen zullen we dan te weten komen. 

Ook kijken we met heimwee terug naar het mooie weer van 

vorige week. Verschillende klassen zijn op herfstwandeling 

geweest. Enkele verslagjes. 

 

Het tweede leerjaar 

  

 

 

 

Uitstap naar het NAC 

 

Dinsdag zijn de kinderen van het vierde leerjaar op 

bezoek geweest in het NAC. 

Deze foto is getrokken boven in de toren van het NAC:  

Het oog van DAUBECHIES 

 

 
 

 
 



Het derde leerjaar 

Op maandagmorgen vertrokken de kinderen van klas 3a 

met meester Jens en meester Johan op herfstwandeling. 

Het was een goede dag, 

een lekker fris windje 

maar droog! Wij 

vertrokken in Kwalaak 

(een gehuchtje van 

Houthalen waar heel wat 

meesters en juffen 

wonen) en wandelden 

een kleine 8 kilometer 

door de bossen. De weg 

moesten wij zelf vinden! 

De meester had op de 

bomen drietjes gespoten 

met een soort vloeibaar 

krijtpoeder. Om de 

vijftig meter stond er 

ergens “een pijltje” en nu 

en dan een groot kruis, 

dan moesten wij gaan 

onderzoeken waar de 

volgende pijl zou staan, in 

kleine groepjes kregen 

wij dan twee minuutjes 

de tijd om op onderzoek  

 

 

uit te gaan. Bij een fluitsignaal vlug terug naar de 

meester en vertellen of we nog pijlen gevonden 

hadden. Dan kon de hele groep weer verder. Wij gingen 

zo snel (eigenlijk liepen wij) dat wij tijd over hadden. 

De meester schudde een paar spelletjes uit zijn mouw: 

eerst duo-verstoppertje en daarna verstoppertje 

verkeerd! De deal was: vind de meester binnen de vijf 

minuten en vandaag hebben jullie geen huiswerk. Met 

nog drie seconden te gaan vond ook de laatste leerling 

de meester, liggend verstopt onder de bladeren tegen 

een oud boomstam. Toen vonden de jongens een lange 

boomstam die ze een paar kilometer gedragen hebben . 

Nog een kleine wandeling naar het eindstation en daar 

een tasje verse soep, meer moet het niet zijn! De 

kinderen waren echt voorbeeldig en schreven volgende 

verslagjes zelf: 

Nadira: Ik heb veel bijgeleerd over bladeren en bomen 

en … de soep was lekker, juffrouw Johanna! 

Ilario: Het was fijn, de herfstwandeling en de soep! 

Lara: Wij zijn op herfstwandeling geweest. Eerst heel 

ver gewandeld, daarna hebben we verstoppertje 

gespeeld in het bos. Toen ging de meester zich ook 

verstoppen en dat was heel leuk want wij maakten een 

deal. De meester had gezegd dat als alle kinderen hem 

vonden, er vandaag geen huiswerk zou zijn. Natuurlijk 

vonden wij hem, wat dacht je? 

 

 



Voetbal! 

Wat doe je op een prachtige nazomernamiddag? 

Op een voetbalveld in Zonhoven genieten van maar liefst 8 

voetbalploegjes van ’t Centrum. Of er nog veel Rode 

Duivels schuilen in de kinderen die vandaag op  

het veld verschenen, moet ik u zeker het antwoord 

schuldig blijven, maar het was een genot om te zien hoe ze 

er voor gingen, hoe ze genoten van elk doelpuntje en elke 

overwinning. Sportiviteit was er ook en bakken plezier. De 

oudsten (de jongens van het vijfde en het zesde) speelden 

de “hoogste reeks” en stonden daar meer dan hun 

mannetje. In een bloedstollende finale wonnen onze 

zesdejaars nipt maar verdiend met de winning goal van 

Rosario in de bijna slotseconde. En daarvoor had Jeffrey 

de bal uit ons eigen doel gehouden en Olaf en Oli 

lanceerden vlot de tegenaanval waarop Rosario het cool 

afmaakte! 

Maar ook de anderen brachten heel wat spektakel. De 

meisjes van het zesde (wij hadden zelfs twee dames- 

teams!) speelden mee in de reeks van het derde en het 

vierde. Daar stonden heel wat derby’s op het programma (7 

van de 10 ploegen waren van ’t Centrum) en dat bracht 

leuke momenten mee! Uiteindelijk wonnen onze jongens van 

het vierde elke wedstrijd. Jammer dat er geen trofee 

meer uitgedeeld wordt vanaf dit jaar, maar op de mooie 

gele bal die wij kregen zijn wij ook heel fier. 

Bedankt aan de bereidwillige chauffeurs, het was een 

zonovergoten sportieve namiddag! 

 

Met de lijnbus op herfstwandeling naar Kelchterhoef 

is altijd al spannend. De kinderen leren zo hoe we ons  

beleefd moeten gedragen in een bus. We wandelden 

naar de Abdijhoeve. Daar speelden we een spel om het 

verschil te leren tussen de eik, de beuk en de tamme 

kastanje. Ook kunnen de kinderen vertellen waarom de 

wilde kastanje ook een 

paardenkastanje wordt 

genoemd. 

Tijdens de middagpauze 

picknickten we op de Bosberg. 

Natuurlijk hoorden daar 

spelen op het speeltuintje bij. 

Onze uitstap sloten we af met kastanjes rapen in de 

Kastanjedreef. Het was een leuke en leerrijke dag. 

 

Talia, Pedro, Oli en Julia 

 

We zijn met het vijfde en zesde leerjaar  met de fiets 

naar Kelchterhoef gereden. Toen we aankwamen, 

wandelden we naar de eerste plek. Daar werden we in 

groepen verdeeld. Elke groep kreeg een andere 

opdracht. Toen iedereen klaar was wandelden we 

verder naar de tweede plaats waar we onze 

boterhammen opaten. Hier kregen we ook weer nieuwe 

opdrachten. Na de opdrachten kregen we nog tijd om 

kastanjes te rapen. Toen fietsen we terug naar school. 

 

 


