
Info 

Kleuter 

Maandag 15 oktober 2018 

- Toneel: k2 + k3  

Dinsdag 23 oktober 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

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

kleuters 

Lager 

Vrijdag 28 september 2018 

- American games: 5a + 5b  

Donderdag 4 oktober 2018 

- Medisch onderzoek op school: 6b 

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

Maandag 8 oktober 2018 

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

- Alles met de bal: 3a en 3b 

Dinsdag 9 oktober 2018 

- Meester op de fiets: 3de en 4de leerjaar 

- Fietscontrole door de politie  

Donderdag 11 oktober 2018 

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

- Uitstap gebedshuizen: 6a + 6b  

Kleuter en lager 

Maandag 1 oktober 2018 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien.  

 

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/


Muzische vorming in de tweede graad. 

De kinderen van de tweede graad worden elke dinsdag in 3 

groepjes verdeeld. 

Dan krijgen ze telkens een leuke les van meester Johan, 

juf Loredada en juf Renilde. 

In de les beeld hebben ze mogen knutselen met 

behangerslijm en papier. Ze hebben telkens met twee een 

grappig figuurtje mogen maken. Het was een prettige en 

soms wel vreemde ervaring om met je handen in de 

slijmerige pap te zitten. 

Bij juf Loredana hadden ze een les drama. De kinderen 

moesten een familie uitbeelden. Ze brachten verschillende 

verkleedkleren mee. Heel leuk om te doen. De juf nam een 

mooie foto van de grappige familie. 

Een andere groep mocht naar meester Johan. Daar hadden 

ze een muziekles. Ze moesten naar een verhaal luisteren 

over een koning en zijn dochters. Het werd niet verteld 

met woorden, maar wel met muziek. Soms was het 

spannend, soms triest. Na de luisteractiviteit mochten we 

iets tekenen over het verhaal. Heel leuk om te doen. 

 

 

 

’t Centrum. 

 

Onze leerlingen schitteren vanaf de eerste dag als 

echte sterren. 

Wist je dat elke ster een betekenis heeft? 

Er is een ster van huilen en er is één van lachen. 

Er is een ster van rouwen en er is één van dansen. 

Er is een ster van zoeken en er is één van verliezen. 

Er is een ster van zwijgen en er is één van spreken. 

Er is een ster van liefde en er is één van haat. 

Er is een ster van kind zijn en er is één van 

volwassenheid. 

Maar ondanks hun verscheidenheid en hun afwisseling,  

kunnen al die sterren samen een adembenemende 

mooie sterrenhemel vormen! 

De leerkrachten zorgen ervoor dat die ontdekkingsreis 

door de sterren zeer boeiend wordt. 

 

 

 


