
Info 

Kleuter 

Maandag 15 oktober 2018 

- Toneel: k2 + k3  

Woensdag 17 oktober 2018 

- Start kleuterproject ouders 5-jarige kleuters  

Donderdag 18 oktober 2018 

- Grootouderfeest kleuters om 10u30 

Vrijdag 19 oktober 2018 

- Ouderfeest kleuters om 15u30  

Maandag 22 oktober 2018 

- Oudercontacten alle kleuters  

Dinsdag 23 oktober 2018 

- Kijkdag nieuwe instappers 

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

kleuters 

Lager 

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  

 

 

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/


Filmpjes maken in de 2de graad. 

Een aantal leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar gingen 

voor de eerste keer naar de les media bij juf Loredana. 

Het onderwerp van deze week was ‘Regels op onze school’. 

We hebben eerst samen besproken welke regels er op onze 

school zoal zijn. Zo hechten wij belang aan een nette 

school. Brooddozen, drinkflessen en koekendozen ruimen 

wij na de middag netjes op. We nemen ook geen papiertjes 

van koekjes mee naar school. Die laten wij thuis en de 

koekjes stoppen we in een koekendoos. Zo zorgen we ook 

samen dat de toiletten proper blijven. Na het handen 

wassen, gooien we de doekjes in de vuilbak en niet op de 

grond. En zo zijn er nog een aantal afspraken.  

Daarna  kwam het echte werk. Als echte scenaristen 

gingen ze het script voor hun filmpje uitwerken. Als het 

script klaar was, gingen ze aan de slag voor de camera. De 

leerlingen acteerden als echte acteurs en het resultaat 

mag zeker gezien worden! Ben je ook zo benieuwd naar het 

resultaat? Kijk dan zeker eens op onze website! 

 

Moppen tappen in het 4de leerjaar. 

Vorige week kregen de leerlingen van 4b de opdracht om 

een mop voor te bereiden. Hier kregen ze enkele dagen de 

tijd voor, want vrijdagnamiddag was hun showmoment. De 

leerlingen van het  3de leerjaar zaten vol ongeduld te 

wachten. Er werd de ene mop na de andere verteld en er 

werd stevig gelachen! Heerlijk om zo de week samen af te 

sluiten! 

 

Enkele mopjes van de leerlingen:

  

(Janne) Hoe wordt een zebra geboren?  Streepje 

voor streepje.     

(Niels) Er waren eens twee zandkorrels in de woestijn. 

De één zegt tegen de andere: ‘Ik denk dat we 

omsingeld zijn.’ 

(Arno) Ken je de mop van de blinde timmerman? Die 

slaat nergens op! 

(Rune) Waarom werkt een juf niet op elektriciteit? 

Anders konden we de stekker uittrekken. 

 

Veldloop 



Een fiere meester met zijn winnaar en de medaillewinnaars 

van de eerste graad! 
 

 

 


