
Info 

Kleuter 

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 

Maandag 23 april 2018 

- Zwemmen: 5-jarige kleuters 
Dinsdag 24 april 2018 

- Instapje + 
Lager 

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 
Donderdag 26 april 2018 

- Toneel: 4a + 4b 

- Bieb: 3a, 3b en 2ab 

- Uitstap levensbeschouwelijke vakken: 6de leerjaar 
Kleuter en lager 

Paasvakantie van 2 april tot en met 15 april 2018. 

Er is opvang voor de ingeschreven kinderen!  

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/


De breiclub 

Als je op vrijdagmiddag door de gangen van de school 

wandelt, hoor je soms in de verte het zachte tikken van 

ijzeren breinaalden. Ondertussen hebben al flink wat 

leerlingen de breimicrobe te pakken. Sommigen zijn nog 

beginners, anderen hebben al een heuse pennenzak of een 

sjaal gebreid. Terwijl ze het vorige project nog niet klaar 

hebben, zitten ze al te denken aan wat ze hierna gaan 

maken.  

 

Stan breide de snelste sok ooit. 

 

 

 

 

 

Een flinke groep moedige leerlingen durven het aan om 

vrijdag op het podium van de broederkring te kruipen 

en dan te zingen, te dansen of misschien wel allebei 

tegelijk. Er zit heel wat talent tussen. Ouders die het 

jammer vinden dat ze die optredens niet kunnen zien 

moeten niet treuren. Na de paasvakantie komt er een 

filmpje op de website van de school. Hou die dus maar 

goed in de gaten. 

 

Schoolfeest 

Wist je dat ons schoolfeest dit jaar doorgaat op een 

woensdag? Alle kinderen oefenen tijdens de turnlessen 

de pasjes van hun dansje in. En wat zien we? Je moet 

niet taalknap of rekenknap zijn om hier te laten zien 

dat je beweegknap bent. Voor de groepsdans 

verzamelen we nog altijd schone plastic flessen (van 

1,5 l) met dop. Zet woensdag, 9 mei alvast in je 

agenda, want dan wordt er gefeest! 

 

Verloren? 

We hebben ook dit schooljaar weer een grote 

verzameling verloren voorwerpen. Is je kind een muts, 

een sjaal, een jas, een koekendoos, een boterhamdoos, 

een drinkfles, … of ééntje van elk kwijt? Neem dan 

eens een kijkje in het eerste stukje van de gang, bij 

het secretariaat. 

TIP : Zet je naam op al je spullen, zo vinden ze 

gemakkelijker hun weg terug naar jou. 

 



spelen. Wij proberen het volgend jaar opnieuw. 

Ik was tevreden als trainer! Bedankt Sinan, Iliano,Timucin, 

Robbe, Talha, Wazim, Ibro, Jeffrey, Talia, en kapitein  

Oliwier, jullie waren een leuk groepje om te coachen. Wij 

zijn het tornooi geëindigd met misschien wel de beste 

keeper, de beste paal-en lattrappers en als sportiefste 

ploeg, dat is toch ook heel mooi! 
 

Meester Johan 
 

 
 

Workshop bieb 4de leerjaar! 

Maandag zijn de kinderen van het vierde leerjaar op 

bezoek geweest in de bieb. Dit ter gelegenheid van de 

jeugdboekenboek. 

Dit jaar is het thema: Eureka! Wetenschap en 

techniek. 

Er was een gastspreker die David heet. Hij wist veel 

over robots en wetenschap. 

Enkele reacties: 

*David was best grappig. Hij heeft ons veel geleerd 

over robots. We moesten een robot nadoen. (Manuel 

Semih) 

*David deed leuke dingen. We hebben ons geamuseerd. 

We vonden het boeiend. (Laila, Salwa, Mariem, Tuana) 

*David had veel activiteiten gezocht voor ons. Hij kon 

grappig vertellen. (Iliano) 

*Dawid en Mette waren een robot. Super grappig. 

*Louisiana en Khaled hebben een mooie robot 

getekend. 

 



 

’t Centrum’s got talent 

Nu de toetsenperiode achter de rug is, iedereen weer 

opgelucht kan ademen en alle creativiteit weer volop door 

onze leerlingen kan stromen, maken enkelen zich klaar om 

vrijdag een spetterend optreden te geven. 

 

Danone Nations Cup  

Na een korte voorbereiding konden wij het tornooi 

starten in perfecte omstandigheden. Mooie en 

verzorgde kledij van Helson en een prachtig 

lentezonnetje! 

De eerste wedstrijden liepen dan ook heel goed. Ons 

eerste doelpunt, een prachtige trap van Oliwier werd 

niet gezien door de scheids. Maar wij bleven rustig (de 

scheids heeft altijd gelijk!) en Robbe duwde de 

eerstvolgende kans netjes binnen. Ook de tweede 

wedstrijd werd rustig gecontroleerd en weer gewonnen 

met 1 doelpuntje (weer Robbe). Ondertussen knalden 

Oli en Sinan meer dan eens op paal of lat en Ibro liet 

zien dat hij kan keepen! Hij haalde een paar gemaakte 

doelpunten uit. 

De derde wedstrijd werden wij gestraft voor onze 

goedheid. De tegenpartij had maar zeven spelers en 

vroeg ons of wij het zagen zitten om ook met zeven te 

spelen. Onze ploeg stemde voor … en wij verloren met 

0-1, echt jammer. Zij scoorden na een spijtig balverlies 

van ons en daarna gooiden zij alles dicht zoals dat in 

voetbaltermen heet. De ballen die hun keeper niet kon 

pakken, werden tegengehouden door paal en lat. 

Jammer! 

Nadien kwamen wij niet meer echt in ons spel en hield 

Ibro ons vaak recht. De laatste wedstrijden konden 

wij niet meer winnen. De ploeg van meester Wesley (de 

Griffel) won de finale verdiend en mag in Brussel gaan  

 


