
Info 

Kleuter 

Dinsdag 13 maart 2018 

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

k3b om 8u40) 

Maandag 26 maart 2018 

- Oudercontact vijfjarige kleuters 

Lager 

Maandag 12 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

- Afsluiting muziekknap 

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 

Woensdag 21 maart 2018 

- Namiddag Danone Cup: 8 – 8 in Zonhoven 

Maandag 26 maart 2018 

- Oudercontact lager 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Woensdag 9 mei 2018 

- Schoolfeest start om 17u! 

 

 

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/


In de voetsporen van Keith Haring! 

De kinderen van het 4de leerjaar hebben 

kennisgemaakt met het werk en het leven 

van de kunstenaar. 

Daarna gingen ze in groep aan de slag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat hangt binnenkort in de gang! 

 

Thema afval! 

Dinsdagmorgen vertrokken de kleuters van juf Marleen, 

juf Gina en juf Rebecca met twee overvolle karren naar 

Sint-Vincentius. De kleuters werken rond het thema afval 

en leren dan ook hoe ze voorwerpen kunnen hergebruiken. 

Ze werden in twee groepen ingedeeld en mochten eerst de 

winkel gaan bezoeken. Ze luisterden naar een prachtig 

verhaal over een rijke, slimme, lieve jongen die in Parijs op 

school zat en niet moest studeren. Hij wandelde en zag 

mannen onder de brug liggen. Hij wou deze mensen helpen 

en bekeek wat hij niet nodig had en deelde zijn spullen met 

deze mensen! Zo begint het verhaal van lieve mensen die 

andere mensen in nood graag helpen ... 

 

We gingen kijken in de winkel en er lagen heel mooie 

spullen aan heel mooie prijsjes en het goede nieuws is 

dat iedereen er mag winkelen op woensdagnamiddag. Er 

is speelgoed, kleding, schoenen, servies, babyspullen ... 

Daarna mochten we een kijkje nemen waar het voedsel 

verdeeld wordt. Vooral de snoepjes vonden we 

interessant. We kregen ook nog allemaal een 

suikerwafel en dit is nu net wat we zeker hebben 

onthouden van een boeiende voormiddag. 

Het is mooi om te zien dat er 47 mensen zich vrijwillig 

inzetten om het leven van andere aangenamer te 

maken. 

  
 

 


