
Info 

Kleuter 

Maandag 5 maart 2018 

- Toneel k2 en k3 

Dinsdag 13 maart 2018 

- Instapje + thema eten (voor de ouders van k2, k3a en 

k3b om 8u40) 

Lager 

Maandag 5 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Dinsdag 6 maart 2018 

- Bezoek Don Bosco Helchteren: 6de leerjaar 

Donderdag 8 maart 2018 

- Bieb: 2a, 2b, 3a en 3/4 

Maandag 12 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Woensdag 14 maart 2018 

- 13u30: Basketbal: 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 15 maart 2018 

- Kangoeroewedstrijd: reken-, denk- en 

puzzelwedstrijd in alle klassen. 
Maandag 19 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Vrijdag 2 maart 2018: Studiedag voor de leerkrachten. 

- Geen school voor de leerlingen. Er wordt wel opvang 

voorzien voor de ingeschreven kinderen! 

 

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/


Wafelverkoop  

Het 3de en 4de leerjaar is gestart met de wafelverkoop om 

hun boerderijklassen te steunen.  Sinds maandag 26/02 

kunnen alle kinderen van het lager heerlijke wafels kopen 

tijdens de eerste speeltijd. Niet op woensdag, want dan is 

het fruitdag. 

U mag als ouder 0,50 euro meegeven aan uw kind zodat 

hij/zij een wafel kan kopen om op te smullen tijdens de 

speeltijd.  

 

Het koude weer 

Deze week scheen de zon maar was het toch berekoud! Op 

school zijn alle kinderen lekker warm gekleed met sjaals, 

mutsen en handschoenen. Dat is ook nodig! Het was -3° 

overdag maar het leek wel -10° C!  Het is erg koud en we 

kijken uit naar de lente. 

      
 

Nieuwe kinderen 

Sinds vorige week hebben we nieuwe kinderen in onze 

school. 

Maar liefst 4! Feliciana zit bij juf Marleen, Giovanni bij  

meester Johan, Florenza bij meester Wim en Louisiana 

bij juf Renild. Ze vinden het heel leuk bij ons en 

hebben al veel vrienden gemaakt. Wij helpen hen graag 

met ze wegwijs te maken.  

Welkom allemaal! 

 

 
 

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas mochten een 

dagje naar de techniek- en wetenschapsacademie en ze 

hebben er van genoten!!! 

Ze maakten  zelf een cape of een rokje en een 

autootje dat alleen kan rijden.   


