
Info 
Kleuter 
Maandag 23 april 2018 

- Zwemmen: 5-jarige kleuters 
Dinsdag 24 april 2018 

- Instapje + 
Dinsdag 8 mei 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 
Maandag 14 mei 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 
Lager 
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 
Maandag 30 april 2018 

- Lokale verlofdag (geen school) 
- Er is geen opvang! 

Dinsdag 1 mei 2018 
- Feest van de Arbeid (geen school) 
- Er is geen opvang!  

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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Het laatste trimester 
We zijn alweer aan het laatste stukje van het schooljaar 
begonnen. Met dit weer is dit alvast een pretje. Welkom 
aan onze nieuwe instappers. 
Rekenknap 
Toch nog even 
terugblikken naar 
de laatste dagen 
voor de vakantie. 
Ons maandelijks 
thema rekenknap 
werd afgesloten 
door te koken voor 
elkaar. Het tweede 
leerjaar heeft de 
spits mogen afbijten. Zij hebben heerlijke wafels mogen 
bakken voor het derde en het zesde leerjaar. De andere 
klassen zullen nog volgen. 
’t Centrum’s got talent 
Er waren veel deelnemers van het eerste tot het zesde 
leerjaar. Iedere deelnemer heeft mooi gedanst en/of 
gezongen. Sommige moesten er om lachen  en sommigen 
werden er emotioneel van. De presentatoren waren super. 
Dank je wel Nihal, Olaf, Keyan, Jeffrey en Rosario. Het 
was ook een fijne dag voor de leerkrachten en zeker voor 
Meester Marc. Hij heeft ook meegezongen en gedanst. 
Het was een geslaagde ’t Centrum got talent. 
(Toon, Julia, Elina en Iliana) 
 

Naar de kinderboerderij van Pietersheim in Lanaken! 
De kleuters van juf Rebecca, juf Gina en juf Marleen 
vertrokken maandag met de bus naar Lanaken. 
Varkens, hangbuikzwijntjes, hertjes, eenden, pauwen, 
kippen, konijnen, geiten en nog veel meer 
boerderijdieren kregen ze te zien. 1 van de paarden 
was zelfs zo enthousiast dat hij in het gezicht van de 
kleuters van juf Marleen blies !!! 
Voor de kleuters was natuurlijk de speeltuin een mooie 
afsluiter van dit leuke avontuur! 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog enkele weetjes: 
De kinderen van het derde en vierde leerjaar zijn op 
dit moment aan het genieten van de boerderijklassen. 
De leesmoeders voor het eerste leerjaar starten 
dinsdag om 14.20. Ouders nog altijd welkom. 
Vanaf heden mogen de kleuters van K4 en K5 ook weer 
elke dinsdag fietsen op de speelplaats. Oefening baart 
kunst, dus rijden maar! 
 
 


