
Info 

Kleuter 

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 

Dinsdag 19 juni 2018 

- OVSG-toetsen: 6de leerjaar 

- Uitstap Willewete Hasselt: klas 3/4 

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 

- Oudercontact lager (niet voor 6de leerjaar) 

- Proclamatie: 6de leerjaar om 19u. 

Donderdag 28 juni 2018 

- Oudercontact lager (niet voor 6de leerjaar) 

Kleuter en lager 

Vrijdag 29 juni 2018 

- Laatste schooldag tot 12.15u. 

Donderdag 30 augustus 2018 

- Welkomstdag van 17u. tot 18.30u. 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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Schoolreis! 

Op vrijdag 8 juni was er geen enkele leerling in ’t Centrum te 

bespeuren. Iedereen was op schoolreis. De kleuters gingen naar de 

binnenspeeltuin “Circus Bruul”. Daar waren we alleen met de kleuters 

van onze school. Ze hebben zich goed geamuseerd! 
 

 
Zand 

In de kleuterklassen zijn ze bezig rond het thema zand! 

Zo waren de jongste kleuters allemaal ‘kok in spe’ met allerlei 

huishoudmateriaal in de grote zandbak. De oudste kleuters tekenden  

in het zand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsentijd 

In de lagere school zijn ze begonnen aan de eindspurt. Ze 

worstelen zich doorheen de toetsen. 

 
Opvang tijdens de zomervakantie! 

Tijdens de zomervakantie, vanaf 1 juli tot 31 augustus 2018, 

wordt op school de buitenschoolse opvang georganiseerd. 

Gelieve je kind voor 25 juni 2018 bij de opvangjuffen in te 

schrijven! 

Bruggen bouwen! 

De leerlingen uit de kangoeroeklas hebben geleerd hoe ze een 

stevige brug kunnen bouwen met rietjes, satéstokjes, plakband 

en lijm. Deze brug moest ongeveer 1 meter lang zijn en een 

speelgoedauto kunnen dragen. Dit ging heel gemakkelijk, dus 

hebben we ook zwaardere spullen op onze bruggen gelegd zoals 

boeken en kaften. De bruggen bleven standhouden! 

Dit komt onder meer doordat de leerlingen constructies uit 

driehoeken hebben gemaakt. Dit is steviger dan vierhoeken. 

   


