
Info 

Kleuter 

Maandag 26 maart 2018 

- Oudercontact vijfjarige kleuters 

Dinsdag 27 maart 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Maandag 16 april 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 

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

Dinsdag 17 april 2018 

- Uitstap Broekxhof: k2, k3a en k3b 

Lager 

Maandag 26 maart 2018 

- Oudercontact lager 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Woensdag 28 maart 2018 

- Namiddag Spelinstuif: 1ste en 2de leerjaar 

Maandag 16 april 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Donderdag 19 april en vrijdag 20 april 2018 

- Boerderijklassen: 3de en 4de leerjaar 

Maandag 23 april 2018 

- Jujutsu initiatie: 2de, 3de en 4de leerjaar 
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/


Beste ouders, 

 

De toetsenperiode loopt deze week op haar einde. Volgende week 

maandag en dinsdag gaat het oudercontact door van de leerlingen 

van het lager en van de vijfjarige kleuters. Dit is een moment waarop 

jullie de gelegenheid krijgen om het rapport van je kind samen met 

de leerkracht te bespreken. Ook bij juf Lieve, de zorgcoördinator, 

bij mij, en bij afwezigheid, bij juf Mirella, kunnen jullie terecht met 

vragen of voor een gesprek.  

Kijk dan ook eens naar de verloren voorwerpen op de vensterbank 

van het secretariaat en aan de kapstok tegenover de zorgklas. 

Misschien vind je wel enkele kledingstukken van je kind terug. 

Na de paasvakantie starten de leerlingen van het eerste leerjaar 

met niveaulezen in leesgroepen. We zijn nog op zoek naar leesouders 

om op dinsdagnamiddag een groepje leerlingen van het eerste 

leerjaar te begeleiden tijdens het lezen. 

 

Groeten, 

meester Luc 

 

Danone-cup! 

Niet alleen Thibaut Coutois en Kevin De Bruyne zitten in volle 

voorbereiding voor de wereldbeker voetbal in Rusland. Ook de mini-

Rode Duivels van ’t Centrum bereiden zich voor op een groot tornooi! 

Vorige donderdag kon je tijdens de middagpauze op de speelplaats 

12 spelers en speelsters bewonderen die probeerden zich te 

selecteren voor het Danone-tornooi van woensdag 21 maart. Op deze 

eerste lentedag zal onze schoolploeg zich meten met heel wat 

andere scholen uit Limburg. 

Timucin, Robbe, Talha, Sinan, Iliano, Wazim, Oliwier, Jeffrey, Ibro 

en Thalia gaan samen met meester Johan (de trainer) hun beste 

beentje voorzetten. Als ze het tornooi winnen, mogen ze door naar 

de Vlaamse finales! Hopelijk werd het een mooie en sportieve 

namiddag. Wij duimen alvast… 

 

Kangoeroewedstrijd 

Vorige donderdag waren er heel wat kinderen hard aan het 

denken ☺. Je kon hun hersenen horen kraken! Op hun bordje lag 

immers de kangoeroetoets, een rekentest voor bollebozen. Er 

werd hard nagedacht en gepuzzeld! Binnenkort krijgen wij de 

uitslagen binnen. Er is alleszins heel hard gewerkt. Het was een 

hele uitdaging! Dit was een van de eerste activiteiten binnen het 

talent rekenknap. Binnenkort koken de verschillende klassen 

voor elkaar. Hoe dat afloopt, kan je in dit krantje volgen! 

Boerderijklassen! 

Het derde en het vierde leerjaar bereiden zich voor op hun 

tweejaarlijkse boerderijklassen. Vorige week werd op de info-

avond het programma kort voorgesteld en tijdens de 

voormiddagspeeltijden vliegen de wafels de deur uit! 

Maandagmorgen werden de laatste suikerwafels verkocht. 

Gelukkig beslisten de leerkrachten om nog één keertje bij te 

bestellen. Vanaf morgen kunnen we weer smullen! 

 

Baskettornooi! 

Vorige week woensdagnamiddag vond voor de leerlingen van het 

5de en 6de leerjaar het jaarlijkse baskettornooi plaats in de 

sporthal van Koersel. Met 5 ploegjes trokken ze vol goede moed 

hun sportkleren aan en maakten ze zich klaar om het tegen 

andere scholen op te nemen. We hebben laten zien dat zowel 

onze jongens als onze meisjes een aardig stukje kunnen 

basketten. 

We hebben een heel leuke namiddag gehad!  

 


