
Info 

Kleuter 

Maandag 19 februari 2018 

- Workshop in techniekacademie k5 (hele dag) 

Dinsdag 20 februari 2018 

- Workshop in techniekacademie k4/5 (hele dag) 

Lager 

Vrijdag 9 februari 2018 

- Toneel: 6de leerjaar 

- 13u20 - 15u15: Carnaval 1ste en 2de leerjaar 

- 15u30 - 17u30: Carnaval 3de tot 6de leerjaar 

Maandag 19 februari 2018 

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

Dinsdag 20 februari 2018 

- Auteurslezing bieb: 5de leerlaar 

Woensdag 21 februari 2018 

- Bezoek Hotelschool Hasselt: 6de leerjaar 

- 13u30: Trefbal 3de en 4de leerjaar 

Kleuter en lager 

Aanmelden van 1 februari tot 28 februari 2018  

- Kinderen die voor het eerst naar school gaan of die 

volgend schooljaar willen veranderen van school 

moeten zich in de maand februari online aanmelden! 

Je gaat daarvoor naar  

http://naarschool.houthalen-helchteren.be 

Krokusvakantie van 12 februari tot 16 februari 2018 

- Er wordt voor ingeschreven kinderen tijdens deze 

week opvang voorzien.  

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 20 : donderdag 7 februari 2018 

 

 

http://naarschool.houthalen-helchteren.be/
http://www.school-tcentrum.be/


Beste ouders, 

 

Deze week verscheen er in de IN&OM, het maandelijkse 

magazine van Houthalen-Helchteren, een artikel met foto’s 

over onze school. Het gemeentebestuur kwam de voorbije 

jaren inderdaad met heel wat geld over de brug. De 

klassen van de lagere school kregen nieuwe inbouwkasten 

en werden voorzien van een nieuw laagje verf.  

  

 

 

 

 

 

 

Aan de buitenkant hangen nu aan al deze klassen screens. 

Het zonlicht zal tijdens de zomermaanden niet meer 

binnen schijnen. De hoofdingang met nieuw verhard 

voetpad en trap werd aangepakt. De kleuters kregen een 

nieuwe zandbak met een zonwerend zeil en aan de 

speeltuigen werden de houtsnippers vervangen door een 

zachte, veilige ondergrond. 

 
 
 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie werden de oude stoelen en tafels 

van de eetzaal ingewisseld voor nieuwe groene en 

blauwe stoelen  met aangepaste tafels! 

De boterhammen zullen aan dit mooie meubilair extra 

goed smaken! 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar wordt de vloer van de turnzaal nog vernieuwd 

en zullen de leerlingen op nieuwe valmatten hun 

sprongen kunnen uitvoeren. 

We zijn ons bestuur dankbaar voor al deze 

investeringen! 

 

Gr, 

Meester Luc 

 

 

 


