
Info 

Kleuter 

Dinsdag 14 november 2017 

- Instapje +  

Woensdag 22 november 2017 

- Kleuterproject: Thema Spel en speelgoed  

Dinsdag 19 december 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers  

Lager 

Maandag 13 november 2017 

- Auteurslezing van Joke Van Leeuwen 2de leerjaar 

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 

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/


Klasuitstap: Naar de dierenwinkel 

De leerlingen van 2A en 2B zijn op vrijdag 27 oktober, vlak voor de 

herfstvakantie, naar de dierenwinkel in Houthalen geweest. Zij 

hebben daar een workshop gekregen rond het maken van decoraties 

met vogelvoer. Ze hebben vetbollen gemaakt met dennenappels, 

vogelvoer en vet natuurlijk. Hieraan hebben ze touwtjes met 

pindanootjes bevestigd.  

Hopelijk hebben de leerlingen van het tweede leerjaar hierdoor wat 

meer vogeltjes op bezoek gehad in de tuin tijdens de herfstvakantie! 

 

Afsluiting talent beweegknap 

Vrijdag 27 oktober hebben we met de hele lagere school het talent 

beweegknap afgesloten.  

De leerlingen werden hiervoor verdeeld in hun dierengroepjes. Deze 

groepjes zijn in het begin van het schooljaar al gemaakt en worden 

ook gebruikt voor allerlei activiteiten. Iedere groep heeft een 

dierennaam en bestaat uit leerlingen van het 1ste tot en met het 6de 

leerjaar. De leerlingen van het 6de leerjaar zijn de kapiteins en 

leiden hun groep. Ook bij problemen kunnen de leerlingen steeds 

terecht bij hun kapiteins. De kapiteins roepen de hulp van de 

leerkrachten in wanneer dit nodig is. Voor deze activiteit waren 

er 16 spelen voorzien op de speelplaats. Denk aan diabolo, 

touwtrekken, dassenroof, … 

De leerlingen van het 6de leerjaar moesten de spelen uitleggen. 

Zoals je kan zien op de foto’s hebben de leerlingen veel plezier 

gehad van het bewegen tijdens deze namiddag.  

  

 

Gevonden! 

Op de parking zijn er tickets gevonden voor Plopsa Indoor 

Hasselt. Ze zijn op het bureel van de directie af te halen. 


