
Info 

Kleuter 

Maandag 26 maart 2018 

- Oudercontact vijfjarige kleuters 

Dinsdag 27 maart 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Maandag 16 april 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 

- Uitstap Sint Pietersheim Lanaken: k4, k4/5 en k5 

Dinsdag 17 april 2018 

- Uitstap Broekxhof: k2, k3a en k3b 

Lager 

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 

Woensdag 28 maart 2018 

- Namiddag Spelinstuif: 1ste en 2de leerjaar 

Maandag 26 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Paasvakantie van 2 april tot en met 15 april 2018. 

Er is opvang! Gelieve uiterlijk 28 maart in te schrijven! 

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/


Wafelverkoop  

Een dikke duim voor alle kinderen die tot nu toe onze 

wafelverkoop gesteund hebben.  

Door het groot succes gaan wij wafels bijbestellen, dus 

onze verkoop loopt nog eventjes verder!  

Elke maan-, dins-, donder- en vrijdag tijdens de eerste 

speeltijd VANILLE en SUIKERWAFELS aan €0.50 !  

 

Muziekknap – rekenknap! 

Maandagnamiddag hebben wij muziekknap afgesloten. De 

kinderen zongen luidkeels mee op de liedjes van ‘op een 

onbewoond eiland’, ‘konijneneten’, ‘nu al miljonair’, ‘ewa ja’… 

maar de topfavoriet van dit jaar was het lied ‘HUPSAKEE’. 

Een dikke pluim voor alle kinderen, want ze hebben super 

goed meegezongen!  

Na muziekknap volgt rekenknap en de houten lepels zijn 

ook dit jaar door onschuldige handen 

getrokken.  De klassen van het 1ste tot het 6de leerjaar 

zijn aan elkaar gekoppeld en gaan dus iets lekkers voor 

elkaar klaarmaken. Dat zal niet lukken zonder de nodige 

wiskundige berekeningen, dus laat die wiskundekronkels 

maar werken! Succes en … laat het   

 

Bezoek in het vierde leerjaar. 

Meester Franssen is al enkele jaren met pensioen. 

Toch komt hij nog eens graag op bezoek in het vierde 

leerjaar. Hij vertelt graag over het koningshuis en 

over België. 

Meester Franssen reist veel in ons land. Daarom heeft 

hij voor ons een power point presentatie gemaakt over  

zijn bezoekjes doorheen het land. Dat was heel 

boeiend. 

Wat hebben we veel geleerd. Bedankt meester! 


