
Info 

Kleuter 

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 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  

Donderdag 4 oktober 2018 

- Medisch onderzoek op school: 6b 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Kleuter en lager 

Maandag 1 oktober 2018 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je kind  

naar de opvang komt, moet je je kind ten laatste 

maandag 24 september inschrijven bij de 

opvangjuffen. 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 3 : donderdag 20 september 2018 
 

 

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


Beste ouders, 
 

Volgende week dinsdag en woensdag 25 en 26 september 

gaat aan De Plas in Kelchterhoef de jaarlijkse 

scholenveldloop door. Onze leerlingen zullen zich dan eens 

meten met kinderen van omliggende scholen uit Houthalen. 

Het programma vind je op de achterzijde van de krant.  

Jullie zijn altijd welkom om te komen supporteren!! 

De activiteiten die we dit schooljaar organiseren zijn ook 

vastgelegd. 

Enkele datums om naar uit te kijken: 

- Donderdag 18 oktober 2018 nodigen de kleuters alle 

grootouders uit voor het jaarlijkse grootouderfeest! 

- Vrijdag 19 oktober 2018 treden de kleuters tijdens het 

ouderfeest nogmaals op, maar dan voor hun ouders, tantes, 

nonkels,…  

- Vrijdag en zaterdag 22 en 23 februari 2019 treden alle 

leerlingen van het lager op tijdens het muzisch feest in 

het C.C.Casino. 

We zijn nog steeds op zoek naar enkele ouders of 

grootouders die twee uurtjes per week tijd hebben om op 

donderdagnamiddag van 13u20 tot 15u15 een leesgroepje 

kinderen te begeleiden tijdens het lezen!  

Interesse? Meld je dan bij mij, juf Lieve of de  

klasleerkracht. 

 

Groeten, 

Meester Luc 

 

Fietsen! 

De kinderen van het vijfde leerjaar zijn deze week 

gestart met fietsen. Je zal nu denken: ‘Fietsen? Dat 

kunnen ze toch al lang? Dat moeten ze toch niet meer 

leren?'  Natuurlijk kunnen wij fietsen! 

Maar nu oefenen we om het nog beter te kunnen. 

Fietsen in een grote groep is niet altijd zo simpel. We 

hebben al een keer kunnen fietsen op de speelplaats en 

dinsdag zijn we met juf Thérèse gaan oefenen op de 

parking van de sporthal.  

Dit doen we allemaal omdat we volgende week 2 keer 

op uitstap gaan met de fiets. We trekken naar de 

veldloop op dinsdag en vrijdag fietsen we naar de 

sporthal in Helchteren om daar allerlei leuke 

Amerikaanse sporten te beoefenen. Dan is het erg 

belangrijk voor onszelf en onze veiligheid dat we goed 

en veilig kunnen fietsen in een grote groep.  

We zorgen voor een fiets die aangepast is aan onze 

lengte. Niet te groot maar ook niet te klein. Uiteraard 

is het van belang dat onze fietsen supergoed in orde 

zijn. Dit wil zeggen dat de remmen moeten werken, de 

banden opgepompt moeten zijn, het zadel niet te laag 

of te hoog staat, dat de ketting niet constant van het 

tandwiel afvalt enz… En ook mag ik mijn fietshelm en 

fluohesje niet vergeten.  

Wij hebben alvast zin om op pad te gaan met onze 

fiets! 

De vijfdeklassers 

 


