
Info 

Kleuter 

Maandag 8 januari 2018 

- Instapdag nieuwe instappers  

Woensdag 10 januari 2018 

- Start voorrangsperiode inschrijvingen broertjes en 

zusjes en kinderen van personeel  

Dinsdag 16 januari 2018 

- Toneel: k4, k4/5 en k5 

- Instapje +: Thema Winter 

Woensdag 17 januari 2018 

- Kleuterproject: thema Gevoelens 

Lager 

Vrijdag 22 december 2017 

- Frietdag: alle klassen 

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

Maandag 8 januari 2018 

- Zwemmen: 3/4, 5a, 5/6 en 6a 

Maandag 15 januari 2018 

- Zwemmen: 3/4, 5a, 5/6 en 6a 

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.  

Je moet je kind hiervoor wel al hebben ingeschreven! 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 15 : donderdag 21 december 2017 

 

 

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


Beste ouders, 

 

Het eerste trimester van het schooljaar is voorbij-

gevlogen. De kerstvakantie staat voor de deur. Het 

schoolteam wenst u en uw familie fijne kerstdagen en een 

voorspoedig 2018.  

De kinderen hebben genoten van de sport- en 

techniekweek. Langs deze weg wil ik de lesgevers, 

vrijwilligers en leerkrachten bedanken voor het welslagen 

van deze week.  

Morgen worden onze leerlingen nog eens feestelijk 

verwend met lekkere frietjes en om 15u. zijn jullie allemaal 

welkom op de gezamenlijke dans waarmee we deze week 

zullen afsluiten. 

Voor volgend schooljaar (2018 - 2019) moeten ouders die 

hun kind, dat voor de eerste keer naar school gaat, willen 

inschrijven zich online aanmelden. Wat betekent dit voor 

jullie? Voor de kinderen die nu op onze school zitten, 

verandert er niets. Ook de 5-jarige kleuters zijn 

automatisch ingeschreven in het lager.  

Is je kind geboren in 2016 en heeft het al een zus of 

broer op onze school dan kan je het van 10 januari tot en 

met 26 januari 2018 onmiddellijk inschrijven op onze 

school. Laat deze periode niet voorbijgaan. 

Alle andere kinderen die voor het eerst naar school gaan  

of die volgend schooljaar willen veranderen van kleuter- of 

lagere school moeten zich vanaf 1 februari (8u.) tot en met 

28 februari 2018 (23.59u.) online aanmelden. Aanmelden is  

 

Poppies for Peace! 

Doel: Met een kunstinstallatie een vredesboodschap 

uitdragen door een bloementapijt van klaprozen uit 

PMD vanuit het oog van Daubechies (de blauwe toren 

van het NAC) te hangen. 

Dit project is een gemeentelijk initiatief uitgewerkt 

door Inky en Soraya. De lln van 5B hebben meegewerkt 

aan een try-out voor dit project. Ze hebben samen met 

de 2 kunstenaars 122 klaprozen gemaakt uit de 

onderkant van PMD-flessen. De klaproos staat symbool 

voor 1914-1918 WO I. Dit was een prachtige aanzet en 

voor de kunstenaars makkelijker om een berekening te 

kunnen maken voor het kunstwerk. Nu weten ze 

hoeveel uren en hoeveel helpende handen er nodig zijn 

om dit project de nodige meerwaarde te geven 

namelijk: de VREDESBOODSCHAP allemaal samen uit 

te dragen naar de inwoners van Houthalen-Helchteren. 

21 september 2018 kan als datum niet beter gekozen 

zijn om dit kunstwerk te onthullen want dat is de 

Internationale Dag van de Vrede! 

 

Oproep: PMD-AUB! 

Voor deze installatie hebben we zeer veel onderkanten 

van PMD flessen nodig….(aangezien 10 lln op 2 uren er 

in slagen om 122 onderkanten te bewerken) Daarom 

een warme oproep aan alle lln om de (onderkant) PMD 

te verzamelen, let wel PMD met bloemvorm!  

Inky en Soraya zorgen voor de ophaling. 

 



Knutselen rond Kerst en Nieuwjaar 

De afgelopen dagen hebben alle kleuters hard gewerkt om 

een kerstcadeautje en een nieuwjaarsbrief te maken voor 

de mama’s en papa’s. Er werd geknipt, geprikt, gekleefd, 

geschilderd en zoveel meer. 

De kleuters oefenden hun versje ook goed om hun 

nieuwjaarsbrief op 1 januari thuis op te zeggen. 

 

Pretland 

Woensdag 20 december zijn alle kleuters gaan spelen in 

Pretland. 

De bus bracht ons er naar toe en samen hebben we enkele 

uurtjes fijn gespeeld. We hebben geklommen, gegleden, 

met de ballen en blokken gespeeld. Ook de juffen hebben 

zich een beetje kunnen uitleven. 

Na een tijdje kregen we wat honger. Gelukkig hadden de 

juffen koeken mee en kregen we ook wat lekkers om te 

drinken. Om half 12 zat het dagje pret er weer op en 

keerden we moe maar voldaan weer naar school. 

 

 

 
 

Lego-time! 

Deze week werd er heel veel aan techniek gedaan op 

onze school! In het kader van ontdektechniektalent 

hadden wij de lego-education dozen ter beschikking en 

dat hebben wij geweten! De leerlingen vanaf het derde 

leerjaar gingen aan de slag met de bouwdozen en 

bouwden in een mum van tijd enkele mooie krokodillen, 

doelmannen en paardenmolens. Maar daar stopte het 

niet, neen, toen begon de pret pas goed. Nu werd het 

tijd om zelf een programmaatje te maken waardoor 

ons “bouwsel” zichzelf kon sturen. De krokodil moest 

zijn mond dicht doen en kauwen als je er een blokje 

voor hield, de doelman moest natuurlijk de juiste hoek 



kiezen bij de strafschop… 

Je kan je wel voorstellen dat er aandachtig gewerkt en 

geleerd werd. En de kinderen hopen op nog wat lego-tijd, 

hoe zou je zelf zijn? 

 

 
 

Volleybalinitiatie 

De leerlingen van het derde en het vierde kwamen 

maandagvoormiddag volleyballen bij meester Johan in de 

sporthal. Amai, wat een talent in 't Centrum. Er werd 

gemept op de ballen alsof ze nooit een andere sport deden. 

Nu maar hopen dat er een paar van die talentjes komen 

volleyballen :) 

 

gemakkelijk: je gaat  

daarvoor naar http://naarschool.houthalen-

helchteren.be 

Verdere uitleg vind je op de schoolwebsite 

www.school-tcentrum.be of je mag ook steeds de 

directie contacteren. 

 

Groeten, 

meester Luc 

 

Voorstelling: Niet Drummen 

Vrijdag 15 december gingen de kleuters van juf Katie, 

juf Nathalie en juf Karen naar het toneel. 

De acteurs spraken niet, maar maakten gebruik van 

klanken, geluiden, licht en vormen. De kleuters en de 

juffen hebben hun ogen en oren goed de kost gegeven 

tijdens de voorstelling. Het was erg mooi en de 

kleuters hebben er erg van genoten. 

 

Nieuwe instappers 8 januari 

Op 8 januari 2018 komen er bij juf Katie 5 nieuwe 

kleuters in het klasje. 

Afgelopen dinsdag zijn deze kapoenen, samen met hun 

mama en papa, als eens een keertje komen kijken. Ze 

hebben kennisgemaakt met hun juffen en de andere 

kindjes van de klas. Juf Katie, juf Karine en de 

kleuters kijken er naar uit om na de vakantie samen te 

spelen en te leren. 
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