
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 16u  

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 

Vrijdag 12 oktober 2018 

- Medisch onderzoek op school: 1a 

- Shorttrack: 6de leerjaar 

- Herfstwandeling Kelchterhoef: 3a, 3/4 en 4a 

Maandag 15 oktober 2018 

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

Woensdag 17 oktober 2018 

- Medisch onderzoek op school: 1b 

- 13u30 Voetbal Basvelden Zonhoven 3de- 6de lj 

 

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/


Het vredesbankje 

De leerlingen van het vierde leerjaar gingen deze week 

weer op pad om de werking van het vredesbankje nog 

eens uit te leggen. Deze toppers van het vierde hebben 

het bankje opnieuw gepimpt, een nieuw kleurtje, 

nieuwe foto’s. 

Nu is het voor iedereen weer duidelijk hoe je een 

kleine ruzie kan oplossen zonder hulp! 

 

Ukelele 

Twaalf meesters en juffen van onze school zijn vorige 

week donderdag een cursus ukelele gestart. Een 

ukelele is zo een gitaar die een beetje te heet werd 

gewassen, zo een mini-gitaartje. Binnenkort gaan jullie 

er misschien wel van horen. Ik was erbij en ik kan je 

vertellen: het was heel grappig! (meester Johan) 

 

Dag van de leerkracht! 

Vorige vrijdag was het de internationale dag van de 

leerkracht. Ongetwijfeld hebben jullie meester Wim 

met zijn tattoo gezien in de krant, op de radio of zelfs 

op het nieuws! Maar er was nog meer. Onze 

oudervereniging heeft de leerkrachten van ’t Centrum 

nog maar eens verwend. Zij kregen allemaal een 

miniatuur-autootje met daaraan een tegoedbon voor  

een carwash-beurt! Dat is natuurlijk een top-

geschenk waarvoor de leerkrachten graag iedereen 

willen bedanken: DANK U WEL !!! 

 

Drukke week 

Deze week was het best een drukke week. De 

leesmoeders gingen terug van start. De klassen 

gaan voor het eerst weer naar de bieb. Maandag 

ging “Alles met de bal” door. Dinsdag “Meester op 

de fiets” en morgen (vrijdag) gaan de leerlingen van 

de tweede graad nog op herfstwandeling … 
 

 

 


