
Info 

Kleuter 

Dinsdag 12 juni 2018 

- Instapje+ om 8.40u. 
Maandag 18 juni 2018 

- Oudercontact kleuters 

Dinsdag 19 juni 2018 

- Oudercontact kleuters 

Dinsdag 26 juni 2018 

- Kleuterdiploma: 5-jarige kleuters om 18u. 
Lager 

Maandag 18 juni 2018 

- OVSG-toetsen: 6de leerjaar 

- Uitstap Willewete Hasselt: klas 3/4 

Dinsdag 19 juni 2018 

- OVSG-toetsen: 6de leerjaar 

Woensdag 20 juni 2018 

- OVSG-toetsen: 6de leerjaar 
Vrijdag 22 juni 2018 

- Nacht van het zesde 

Dinsdag 26 juni 2018 

- Uitstap Koersel Kapelleke 
Woensdag 27 juni 2018 

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

Vrijdag 8 juni 2018 

- Schoolreis 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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Raketten op school ’t Centrum! 

Bouw een raket die hoger kan vliegen dan het hoogste punt 

van de school. Je mag water gebruiken en een lege petfles. 

Dat was ongeveer de opdracht die de twintig dappere 

astronauten van klas 3a kregen tijdens de knutselles. En 

zij maakten er wat van! 

Met plakband en heel wat geduld werden er mooie 

raketten geknutseld en tussendoor rekenden en tekenden 

zij erop los. Er werd berekend dat je de fles best voor 1/3 

vult als je ze hoog wilt laten vliegen, dat de fles best 4 

vleugels heeft, netjes verdeeld en vooral dat de kurk 

perfect moet aansluiten. 

Meester Johan haalde de ballenpomp uit de turnzaal erbij 

en al snel vlogen de eerste waterraketten hoog de lucht in. 

Het is ons niet gelukt om er eentje te lanceren in een baan 

rond de aarde, maar boven het dak van de school gingen er 

heel wat.  

Opdracht geslaagd dus! Een dikke duim voor alle 

astronauten in spe.   

 

Vaderdag 

Vaderdag komt er weer aan. In de klassen zie je weer 

de mooiste ideeën ontstaan voor prachtige 

knutselwerken, want dat hebben ze toch wel verdiend 

onze lieve, prachtige, geduldige papa’s die we zo graag 

zien. Wij wensen al onze papa’s dan ook een heel leuke 

vaderdag. De pakjes liggen al klaar! Niet verklappen hé! 

 

 

 

 

 

 

Opvang tijdens de zomervakantie! 

Tijdens de zomervakantie, vanaf 1 juli tot 31 augustus 

2018, wordt op school de buitenschoolse opvang 

georganiseerd. Gelieve je kind bij de opvangjuffen 

voor 25 juni 2018 in te schrijven! 

 



 
 

 
 

Biebquiz! 

We zijn met heel het 6de naar de bieb gewandeld om 

daar deel te nemen aan een quiz. Die quiz ging over 

boeken, maar er was ook een vraag over Enzoknol bij. 

Die vraag had natuurlijk iedereen juist! Mahdi, Daniele, 

Kyano en Ramon waren de winnaars van deze quiz en ze 

kregen een lintje. Na de quiz kreeg iedereen nog een 

glaasje kinderchampagne of fruitsap en chips om te 

snoepen. We vonden dit een leuke afsluiter van de 

bieb. 

De leerlingen van 6A en 6B 
 

 
 

 



Zaaien en planten! 

Bij de jongste kleuters vonden ze dat de tuintjes wel eens 

een beurt moesten krijgen en zo gebeurde het. 

Eerst werden de aardbeien, die er lekker en rood uitzagen, 

netjes geplukt en opgesmuld.   

De kleuters kwamen samen met de juffen met een grote 

zak potgrond, schopjes en een hele voorraad zaad. 

Dat ze plezier hadden was duidelijk. Nu nog afwachten of 

er ook plantjes van komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het WK! 

De voetbalgekte slaat overal toe! Alsook bij onze jongste 

kleuters die heel veel plezier beleefden aan een partijtje 

voetbal met extra veel ballen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronkeldidoe 

De kinderen van het eerste 

leerjaar mochten 

maandagnamiddag naar 

Kronkeldidoe. De kinderen 

hebben zich goed 

geamuseerd en ze hebben 

zich voorbeeldig gedragen. 

We willen de mensen die 

gereden hebben ook zeker 

bedanken om ons veilig te 

brengen en te halen. 

 

 

 


