
Info 

Kleuter 

Dinsdag 30 januari 2018 

- Voorstelling muziekinstrumenten: k4, k4/5en k5 

Woensdag 31 januari 2018 

- Kleuterproject k5 thema Carnaval 

Donderdag 1 februari 2018 

- Instapdag nieuwe kleuters 

Dinsdag 6 februari 2018 

- Instapje + thema Kleding 

Lager 

Maandag 29 januari 2018 

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

Woensdag 31 januari 2018 

- 13u30: Handbal: 5de + 6de leerjaar 

Maandag 5 februari 2018 

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

Kleuter en lager 

Vrijdag 26 januari 2018  

- Laatste inschrijvingsdag voorrangsperiode broertjes 

en zusjes en kinderen personeel (geboortejaar 2016) 

Krokusvakantie van 12 februari tot 16 februari 2018 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien 

je kind op een van deze dagen naar de opvang komt, 

moet je je kind ten laatste vrijdag 2 februari  

inschrijven bij de opvangjuffen. 

Woensdag 9 mei 2018 

- Schoolfeest 

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/


Slapen op school. 

 

De 5-jarige kleuters van juf Marleen en juf Gina bleven  

dinsdag op school slapen.  Ze keken er al een hele tijd naar 

uit. De kleuters hadden een goed gevuld programma! 

In de namiddag hebben ze wafels gebakken die ze na de 

school smakelijk opaten. Terwijl de andere kleuterjuffen 

de bedjes klaarzetten, hadden juf Gina en juf Marleen een 

leuke activiteit in de turnzaal voorzien. Van al dat spelen 

kregen de kleuters reuzenhonger! Op het menu stonden 

spaghetti en een ijsje als dessert. Na het avondeten 

mochten de kleuters nog even spelen. Dan werd het stilaan 

tijd om zich klaar te maken om te gaan slapen. Om de dag 

af te sluiten werd er nog een verhaal verteld. Hier enkele 

sfeerbeelden:  

 

 
 

 
 

Ook de andere kleuters werken deze week rond het 

thema ‘slapen gaan’. De slaapkamer wordt uitgebreid 

besproken, de kleuters komen in pyjama naar school,…  

 

 
 


