
 

Info 

 

Kleuter 

Dinsdag 8 mei 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 
Maandag 14 mei 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 
Lager 

Donderdag 3 mei 2018 

- Bieb: 4a + 4b, 5a, 5/6 en 6a 
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 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 28 : donderdag 26 april 2018 

 

 

http://www.school-tcentrum.be/


Schoolfeest! 

Op woensdag 9 mei 2018 staat ons schoolfeest met als thema ‘Bij-

zonder’ op het programma. Het schoolteam heeft weer een heel 

programma in elkaar gestoken. Alle leerlingen van het lager en ook de 

kleuters zijn hiervoor volop aan het oefenen.  

We verwachten de leerlingen dan om 16u30 op school. We openen 

het schoolfeest om 17u met een groepsdans waaraan zowel de 

kinderen van het lager alsook de kleuters deelnemen.  

Daarna zullen ze tijdens de optredens hun beste beentje voorzetten. 

Tijdens de pauze kunnen jullie genieten van een drankje en een hapje 

terwijl de kinderen zich amuseren bij het spelen van leuke 

spelletjes. 

We willen jullie (ouders, grootouders, nonkels en tantes, … ) graag 

hiervoor uitnodigen. 

Net als tijdens vorige schoolfeesten organiseren we een tombola 

met fijne prijzen. Na de invoering van digitale borden in elke klas en 

de laptopkarren met 20 laptops (de leerlingen en leerkrachten 

kunnen er al niet meer zonder) willen we de digitale weg verder 

bewandelen. Het zou fijn zijn indien we hieraan een aantal tablets 

zouden kunnen toevoegen. Dit zal de ICT-vaardigheden van de 

leerlingen zeker verhogen. Bij de kleuters willen we verrijdbare 

rekken met opbergvakken voor mutsen en schooltasjes aanschaffen. 

De opbrengst van het schoolfeest en de tombola willen we hieraan 

besteden. 

Ouders die tijdens en na het schoolfeest willen helpen zijn van harte 

welkom en mogen zich opgeven bij de directie.  

Boerderijklassen 

Donderdag 19 en vrijdag 20 april, zijn de kinderen van het 3de en 4de 

leerjaar op boerderijklassen geweest. De boerderijklassen vonden 

plaats op de Breugelhoeve te Peer. Er waren deze twee dagen allerlei 

activiteiten voorzien voor de kinderen. 

De kinderen hebben geleerd hoe ze een paard moeten verzorgen en 

hoe ze op een paard kunnen rijden.  

Ze zijn met twee jagers op pad gegaan naar het bos en hebben 

hier allerlei leuke weetjes geleerd.  

Natuurlijk kon een bezoek aan de boerderij er niet aan 

ontbreken. Daar mochten de kinderen knuffelen met konijntjes 

en op bezoek gaan bij pasgeboren kalfjes en biggetjes.  

De leerlingen hebben ook nog van alle lekkers bereid, zoals 

pannenkoeken, soep… 

Het was dus een leerrijke en heel leuke ervaring! 

Hieronder al enkele foto’s. Voor meer foto’s kan je terecht op 

onze schoolsite.  

 

Jiujitsu  

Maandag 23 april hebben de kinderen van het 2de, 3de en 4de 

leerjaar een Jiujitsutoernooi gehad. Er waren ook heel wat 

andere scholen van de partij. De kinderen werden verdeeld en 

per mat waren er ongeveer zeven kinderen die het om beurt 

tegen elkaar moesten opnemen.  

Ook dit jaar zijn er weer heel wat winnaars uit onze school!  
 


