
Info 

Kleuter 

Dinsdag 16 januari 2018 

- Toneel: k4, k4/5 en k5 

- Instapje +: Thema Winter 

Woensdag 17 januari 2018 

- Kleuterproject: thema Gevoelens 

Dinsdag 23 januari 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 15 januari 2018 

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

Woensdag 17 januari 2018 

- Medisch onderzoek op school: 3de leerjaar 

Donderdag 18 januari 2018 

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

Vrijdag 19 januari 2018 

- Bezoek Lucernacollege: 6de leerjaar 

Maandag 22 januari 2018 

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

Donderdag 25 januari 2018 

- Toneel: 1ste leerjaar 

- Bieb: 3a, 3/4 en 2de leerjaar 

Kleuter en lager 

Woensdag 10 januari tot en met vrijdag 26 januari 

2018  

- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en zusjes 

en kinderen personeel geboortejaar 2016 

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 kerstvakantie is alweer voorbij. Het nieuwe jaar is al even bezig, 

maar toch ook nog onze beste wensen voor het nieuwe jaar vanwege 

het hele schoolteam.  

 

 
 

Er zijn heel wat nieuwe kleutertjes gestart in onze school! 

Bij juf Katie: Kylian, Chaima, Zacharia, Jasper, Amani en bij juf Gina: 

Mert 

 

 
 

Ook in de lagere school verwelkomen we 

een nieuwe leerling bij meester Gert: 

Wail  

 

Welkom allemaal!!! 

 

De jongste kleuters kregen deze week heel wat nieuwe spullen 

in de klas: spaghettislierten in de poppenhoek en een ontdekbak 

met stokjes en piepschuim. Hiermee leren ze op een heel andere 

manier bouwen dan ze gewoonlijk met blokken doen. Ook wordt 

er regelmatig door de juffen toneel gespeeld. 

 

 
 

Bij de oudste kleuters wordt er gewerkt rond gevoelens. 

Het was een heel spannende maandagochtend. Er lag een geel 

touw dat de kleuters moesten volgen. En wat vonden ze aan het 

einde van het touw? Een kleurenmonster! Het zat helemaal in de 

war en het lag ook in de knoop met zijn gevoelens. De kleuters 

gaan rond deze gevoelens werken en erover praten. Op een 

leuke manier proberen ze zo de gevoelens van het 

kleurenmonster te ontwarren.  

 

In de lagere school werken ze rond taalknap. 

Er staat een gezellige verteltent in de eetzaal 

waar oud-leerkrachten (meester Franssen en juf 

Anita) komen voorlezen of vertellen. Ook wordt er 

elke middag met één dierenfamilie in de verteltent 

voorgelezen door de kapitein van de dierenfamilie. 


