
Woensdag 20 december 2017 

- Judo: 3a, 3/4 

- Schaatsen: 1ste en 2de leerjaar 

- Dans: 3a 

- Basketinitiatie: 4a, 5a 

- Poppy project: 5b 

- Child focus: 6b 

Donderdag 21 december 2017 

- Bezoek bieb: 1ste leerjaar 

- Tafeltennis: 3a 

- Judo: 4a en 5a 

- Basketinitiatie: 4a, 5a 

- Dans: 5/6 

- Child focus: 6a 

Vrijdag 22 december 2017 

- Dans: 2de leerjaar 

- Sportmobiel: 3a, 3/4 en 4a 

- Boksen: 5a, 5/6 en 6a 

- Frietdag: alle klassen 

- Om 15u afsluiting 1ste trimester met een dans. 

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 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 14 : donderdag 14 december 2017 

 

 

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


Beste ouders, 

 

Vorige week donderdag werd het talent ‘Beeldknap’ 

afgesloten met een klasdoorbrekende knutselactiviteit. De 

leerlingen werden hiervoor weer verdeeld in hun 

dierengroepjes. De kapiteins leidden de groepjes. De 

leerlingen versierden allemaal een of meerdere 

dennenappels. Deze versierde dennenappels sieren nu de 

kerstbomen in de hal, opvang en klassen. Onze 

dierenfamilies vonden het een leuke en fijne activiteit.  

Volgende week staan weer heel wat sporten en andere 

toffe activiteiten op het programma. Vrijdag 20 december 

worden alle leerlingen getrakteerd op lekkere frieten en 

om 15u sluiten we de week af met een groepsdans. Jullie 

zijn dan allemaal welkom om te komen kijken.  

 

Groeten,  

meester Luc 

 

Kapiteins (6a) aan het woord! 

- Leyla: Ik vond de knutselactiviteit fijn. Zo konden we 

elkaar beter leren kennen. 

- Talia: Ik vond het fijn om zelf uit te leggen wat we 

moesten doen en ook om alles klaar te zetten. 

- Noah: Ik vond het leuk en ik wil graag dank je wel zeggen 

aan juf Marlies die ons hielp. 

- Eren: Ik vond het superfijn! Het was rustig in de klas en  

 

Maandpunt sociale vaardigheden december 

Kleuters:Tip, tap, top, ik ruim mijn jas en schooltas op  

Lager: Afspraken over de bal? Die ken ik al! 

Info 

Kleuter 

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 18 december 2017 

- Uitstap Cosmodrome in Genk: 5a 

- Basketinitiatie: 5de en 6de leerjaar 

- Sportmobiel: 1ste en 2de leerjaar 

- Volleybalinitiatie: 3de en 4de leerjaar 

- Workshop Muziek: 1ste  en 2de leerjaar 

Dinsdag 19 december 2017 

- Dans: 1ste 

- Basketinitiatie: 2de en 3/4 

- Oriëntatie: 1ste + 2de leerjaar en 3/4 

- Koken: 3a 

- Tafeltennis: 4a 

- Free Running: 5de en 6de leerjaar 



- Mahdi: Het was rustig in de klas. 

- Malak: Ik vond het heel leuk om dat te knutselen en het 

was supermooi! 

- Anissa: Ik vond het heel leuk om een dennenappel te 

versieren. 

- Ili: Het knutselen was fijn. Ik zou dat nog een keer willen 

doen. We hadden ook een fijne groep. 

 

Sneeuwpret! 

Maandagmorgen was het dan zover. De eerste sneeuw op 

school die even bleef liggen. De kinderen verheugden zich 

al op de speeltijd. Sneeuwballen gooien (mocht niet), 

sneeuwpoppen maken, sneeuwvlokken vangen, glijden, 

...dolle pret!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstboom 

De kerstboom in de hal van de lagere school is echt mooi 

versierd met kleurige dennenappels. Deze zijn door de 

kinderen zelf gemaakt. 

 
 

ik vond het fijn om zelf uitleg te geven. 

- Daniele: Ik vond het leuk omdat we met ons groepje 

konden knutselen. Sommige leerlingen waren stout en 

dus moest ik soms wel kwaad worden. Maar de 

denappels knutselen was wel heel leuk! 

- Rayane: Het was leuk om het te mogen doen maar het 

was een beetje ingewikkeld. 

- Caner: Het was wel fijn om een keer meester te 

spelen. 

- Toon: Het was fijn want de kinderen in mijn groep 

waren heel flink en het was leuk om de uitleg te mogen 

doen en alles klaar  te zetten. 

- Tia: Ik vond het werken met de dennenappels super 

maar vooral hoe de kinderen in mijn groep werkten, 

was perfect. Ik heb mijn groepje nog nooit zo zien 

werken. 

- Elina: Het is heel fijn om die dennenappels te 

knutselen. Ik zou dat nog eens willen doen. Ik denk ook 

dat het wel mooi in de boom wordt. 

- Julia: Het is fijn om met dennenappels te knutselen. 

- Pedro: Ik vond het leuk om dennenappels te 

versieren. 

- Rosario: Ik vond het fijn om te knutselen maar ik 

vond de kinderen stom. 

- Oumaima: Ik vond het wel fijn en de dennenappels 

zijn heel mooi geworden, maar er waren wel stoute 

kinderen bij. 

- Eliseo: Het was fijn in de klas. 

 


