
Info 

Kleuter 

Vrijdag 25 mei 2018 

- Uitstap met de Lijnbus: 4-jarige kleuters 

Maandag 28 mei 2018 

- Medisch onderzoek op school: k3a 
Dinsdag 5 juni 2018 

- Medisch onderzoek op school: k3b 
Maandag 18 juni 2018 

- Oudercontact kleuters 

Dinsdag 26 juni 2018 

- Kleuterdiploma: 5-jarige kleuters om 18u 
Lager 

Maandag 4 juni 2018 

- Kronkeldidoe: 1ste leerjaar 
Vrijdag 22 juni 2018 

- Nacht van het zesde 
Woensdag 27 juni 2018 

- Proclamatie: 6de leerjaar om 19u 
Kleuter en lager 

Vrijdag 8 juni 2018 

- Schoolreis 

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

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/


Verkeer staat deze week centraal op onze school.  
 

 
• Alle  kleuters werken rond het thema verkeer:  

De kleuters van de laatste kleuterklas zijn dinsdag met de lijnbus 

naar het station van Hasselt geweest. Daar hebben ze de trein 

naar Genk genomen en met de lijnbus zijn ze weer terug naar 

school gereden. De jongste kleuters mochten hun fiets woensdag 

mee naar school brengen. Vrijdag gaan de kleuters van de 2de 

kleuterklas met de lijnbus naar het station   

• De lagere school heeft enkele proeven / examens moeten 

afleggen met de fiets of te voet: 

Het 2de lj. had dinsdag fietsproeven en een voetgangersexamen . 

Het 4de lj. moest proberen te slagen voor het gouden 

voetgangersexamen . 

Het 6de lj. had vrijdag hun groot fietsexamen met hulp van de 

politie.     

Dank u wel aan iedereen die meegeholpen heeft om dit alles 

tot een goed einde te brengen 

 

 

Kinderen in het verkeer:10 nuttige tips 

1. Loop zelf aan de kant van het verkeer en laat je kinderen 

langs de kant van de huizen lopen. 

2.Wacht je kinderen nooit op aan de overkant van de straat. Zo 

voorkom je dat ze zonder uitkijken je tegemoet rennen.  

3. Laat je kinderen, indien jonger dan 9 jaar, gerust op het 

voetpad fietsen met hun kinderfiets. Zelfs als er een fietspad 

is, is dit toegelaten  

4. Laat kinderen altijd langs de kant van de stoep in en uit de 

wagen stappen.  

5. Geef steeds het goede voorbeeld. Kinderen leren immers veel 

door imitatie.  

6. Stippel samen de veiligste weg uit. De veiligste weg is niet 

noodzakelijk de kortste.  

7. Als je spruit met het openbaar vervoer naar school komt, 

spreek dan goed af wat het moet doen in onvoorziene 

omstandigheden, zoals bij staking of ongeval.  

8. Zorg ervoor dat je kind niet direct voor of achter een bus of 

vrachtwagen de rijbaan oversteekt. Daar bevindt zich immers 

de dode hoek, zowel voor de bus- of vrachtwagenchauffeur als 

voor andere automobilisten.  

9.Voor kinderen die met de fiets naar school komen is een 

degelijke helm geen overbodige luxe.  

10. Zorg ervoor dat je kind goed zichtbaar is. In de handel is er 

een ruim aanbod aan reflecterend materiaal. 


