
Info 

Kleuter 

Woensdag 19 september 2018 

- Infoavond kleuters om 20u. 

Dinsdag 25 september 2018 

- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters 

Maandag 15 oktober 2018 

- Toneel: k2 + k3  

Lager 

Maandag 17 september 2018 

- Zwemmen: 2de, 3/4 en 4a 

Dinsdag 18 september 2018 

- Herfstwandeling 2de leerjaar 

Maandag 24 september 2018 

- Medisch onderzoek op school: 6a  

- Zwemmen: 2de, 3/4 en 4a  

Dinsdag 25 september 2018 

- Veldloop: voormiddag 5a, 5/6 en 6a (fiets in orde   

maken en meebrengen) 

               namiddag 1a, 1b en 2de leerjaar 

Woensdag 26 september 2018 

- Veldloop: 3a, 3/4 en 4a 

Vrijdag 28 september 2018 

- American games: 5a + 5b  

Kleuter en lager 

Maandag 1 oktober 2018 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen) 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 2 : donderdag 13 september 2018 
 

 

http://www.school-tcentrum.be/


Beste ouders, 

 

Ik wil nog even de aandacht vestigen op de aanvraag van de 

schooltoelage. De formulieren van de schooltoelage zijn op 

het secretariaat te verkrijgen. Je aanvraag indienen kan 

tot en met 1 juni 2019. 

De eerste infoavonden (6de, 5de, 4de, 3de en 2de leerjaar) 

zijn al achter de rug. Volgende week woensdag 19/9 om 

20u. nodigen we alle ouders van de kleuters uit op de 

infoavond. Op vrijdag 21 september van 8.40u. tot 10.20u. 

staat de openklasdag van het eerste leerjaar op het 

programma. 

Jullie krijgen dan nog wat meer uitleg over hoe de 

leerkracht werkt in de klas en wat er van de kleuters en 

leerlingen verwacht wordt. Ik hoop jullie op deze 

momenten op de school te verwelkomen. 

 

Groeten, 

Meester Luc 
 

Voorbeeldklas! 

Vrijdag zijn we met onze klas naar de sporthal geweest. 

Juf Thérèse had er een bijscholing over het gebruik van 

een nieuwe Turn App en ze hadden een klas nodig die 

oefeningen ging voordoen: en dat waren wij – de leerlingen 

van 5/6. 

Via een app leerden we in stapjes hoe je moest touwtje- 

springen: een groene bol voor eenvoudige oefeningen, een  

gele, oranje en rode bol voor de moeilijke oefeningen. 

Terwijl wij de oefeningen voordeden, keken turnjuffen 

en –meesters uit heel Limburg naar ons. We waren 

eigenlijk wel zenuwachtig, maar het was ook leuk. 

Gezocht! 

- Ecenur van het 6a is op zoek naar haar blauwe 

jeansjas. 

- Leesouders om op donderdagnamiddag een groepje 

kinderen bij het lezen te begeleiden. 

 


