
Info 

Kleuter 

Dinsdag 26 juni 2018 

- Kleuterdiploma: 5-jarige kleuters om 18u. 

Lager 

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 22 juni 2018 

- Laatste dag dat de schoolbus rijdt! 

Maandag 25 juni 2018 

- Laatste dag om je kind bij de opvangjuffen in te 

schrijven voor de buitenschoolse opvang tijdens de 

zomervakantie! 

Vrijdag 29 juni 2018 

- Laatste schooldag tot 12.15u. 

Donderdag 30 augustus 2018 

- Welkomstdag van 17u. tot 18.30u. 

Maandag 3 september 2018 

- Eerste lesdag van het nieuwe schooljaar 2018-2019 

 

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/


Beste ouders, 

 

De toetsenperiode loopt deze week op haar einde. 

Volgende week maandag hebben sommige klassen nog 

toetsen op het programma staan. Dinsdag wandelen de 

leerlingen naar Koersel Kapelleke en ontvangen de 5-jarige 

kleuters hun kleuterdiploma!. Op woensdag is het de beurt 

aan de zesdeklassers. Hopelijk hebben ze goed gewerkt en 

behalen ze allemaal hun getuigschrift! Het oudercontact 

van de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde 

leerjaar gaat op woensdag en donderdag door!. Dit is een 

moment waarop jullie de gelegenheid krijgen om het 

rapport van je kind samen met de leerkracht te bespreken. 

Ook bij mij en bij juf Lieve, de zorgcoördinator, kunnen 

jullie dan terecht met vragen of voor een gesprek. Neem 

ook een kijkje bij de verloren voorwerpen (mooie jassen, 

sjaals, boterhamdozen) in de gang langs het secretariaat. 

Als je iets van kleding mist, kom zeker eens kijken of er 

iets van je kind bijligt.  

 

Groeten, 

meester Luc 

 

Thema Water 

Bij de jongste kleuters leren ze deze week over water. Zo 

startten ze de week met een heus blote voetenpad! Ze 

liepen door water en zand. De kleuters vonden het allemaal 

even plezant!  
 

Dag kleuterschool, hallo grote school! 

De oudste kleuters zijn volop bezig met de 

voorbereiding van hun diploma-uitreiking! Ze zijn bijna 

klaar om afscheid te nemen van de kleuterschool. 

Eerste leerjaar, here we come! P.S.: vergeet zeker 

jullie zakdoekjes niet!  

 

 

 


