
Info 

Kleuter 

Vrijdag 18 mei 2018 

- Uitstap met de Lijnbus: 4-jarige kleuters 

Dinsdag 22 mei 2018 

- Instapje + thema Water 
- Uitstap met de Lijnbus en de trein: 5-jarige kleuters 

Donderdag 24 mei 2018 

- Kleutersportdag: 4- en 5-jarigen kleuters 
Maandag 28 mei 2018 

- Medisch onderzoek op school: k3a 
Lager 

Vrijdag 18 mei 2018 

- Fietsexamen 6de leerjaar 
Dinsdag 22 mei 2018 

- Voetgangersexamen: 2de en 4de leerjaar 
Kleuter en lager 

Maandag 21 mei 2018 

- Pinkstermaandag (geen school) 
- Er is geen opvang! 

 

----------------------------------------------------------------- 

De ouders van ………………………………………….. uit klas …………..  

bestellen een DVD van het schoolfeest.  

Kostprijs : € 10  

(Strookje samen met geld afgeven aan je juf of meester) 

 

 

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/


Eerste communie 

Zondag 6 mei deden 60 jongens en meisjes van Houthalen  

Laak en Houthalen Centrum hun eerste  

communie in het thema “HARTJE LIEF” .  

Het werd een hele fijne viering waarin de kinderen 

beloofden een hartsvriend van Jezus te zijn.  

Het was een hele zonnige dag vol liefde en vriendschap. 

 

 
 

Schoolfeest 

Op woensdag 9 mei was er feest in ’t Centrum. De hele 

school heeft mee gedaan met elk hun eigen dans. Hiervoor 

hadden ze zich leuk verkleed en extra goed hun best 

gedaan. Er waren springkastelen en er waren ook spelletjes 

en veel meer anderen dingen. Ook konden de ouders wat 

drinken en wat eten, en als je punten won met 

spelletjes te spelen dan kon je iets leuks kopen 

(springballetjes en nog wat)  

Er waren ook prijzen van de tombola. Er was een 

hoofdprijs en dat was een waardebon van fietshandel 

Martens ter waarde van 300 euro en de prijs van de 

kindertombola was een cadeaubon om naar Jump 

Square te gaan in Hasselt. (verslag klas 6a) 

 

Uitslag tombola schoolfeest woensdag 9 mei 2018! 

Prijzen af te halen bij juf Thérèse voor 15 juni 2018  

126 – 320 – 519 – 564 – 616 – 623 – 810 – 913 – 949 - 

 

961 – 1043 – 1116 – 1237 – 1305 – 1332 – 1409 – 1426 -  

 

1530  - 1753 – 1791 - 1842 – 1897 – 1944 – 1953 –  

 

2032 - 2176 – 2323 – 2328 – 2528 – 2627 – 2760 –  

 

2779 - 2879 – 2940 – 2998 – 3026 – 3074 – 3238 –  

 

3430 - 3545 – 3695 – 3707 – 3743 – 3828 – 3942 –  

 

3974 - 4103 – 4186 – 4203 – 4525 – 4615 – 4720 –  

 

4868 – 5007- 5052 – 5053 – 5057 – 5068 – 5137 –  

 

5149 – 5222 - 5445 


