
Info 

Kleuter 

Vrijdag 19 oktober 2018 

- Ouderfeest kleuters om 16u. 

- Toneel: 4- en 5-jarige kleuters  

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 22 oktober 2018 

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

Dinsdag 23 oktober 2018 

- Inentingen op school: 1ste en 5de leerjaar 

Donderdag 25 oktober 2018 

- Toneel 5de en 6de leerjaar 

- Beroepenbeurs in Genk: 6de leerjaar 

 

Kleuter en lager 

Herfstvakantie van 29 oktober tot 4 november 2018 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien 

je kind op een van deze dagen naar de opvang komt, 

moet je je kind ten laatste maandag 22 oktober 

inschrijven bij de opvangjuffen. 

 

 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 7 : donderdag 18 oktober 2018 

 

 

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


Halloween 
Goed nieuws voor de kinderen die niet graag bang zijn. Het is nog 

wachten tot volgend schooljaar voor er weer een grote Halloween-

wandeltocht georganiseerd wordt in ’t Centrum. Dit schooljaar 

stoppen we al onze tijd en energie in het Muzisch Feest. De 

leerlingen zijn er zich nog niet van bewust, maar achter de schermen 

wordt er al druk vergaderd om van dat Muzisch Feest een juweeltje 

te maken. 

Ben je toch een Halloween-fan? Kom dan op vrijdag, 26 oktober in je 

meest griezelige kleren naar school. Dan voelt het toch een beetje 

als Halloween.  

 

Tien op tien 
Je kon er niet naast kijken vorige week. Op vrijdag, 5 oktober was 

het Dag van de Leraar. Dat liet het oudercomité niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Alle meesters en juffen kregen een geschenkje van 

enkele ouders die zich al flink uit de naad gewerkt hadden 

(letterlijk). Met een gescheurd T-shirt en een emmertje sop, 

kwamen ze de leerkrachten blij maken door ze een gratis carwash-

beurt cadeau te doen. Dankjewel! 

In het tweede leerjaar was het die dag extra druk. Er werden 

plaktattoos gekleefd, er stonden cameraploegen en journalisten op 

de gang, in de klas, op de speelplaats… Daar was iets gaande! Op 

vraag van het lerarentijdschrift Klasse liet meester Wim één van de 

plaktattoos echt op zijn arm zetten. En daar kwam heel wat media-

aandacht bij kijken.  

Davide had pech. Door de drukte werd hij vergeten en kreeg hij als 

enige van de klas geen plaktattoo. Maar dat wist de meester wel 

goed te maken, want op maandag ging hij naar huis met 8 tattoos! 

Vier op z’n arm en vier op zijn been. (zie foto) 

 

 

 

 

Lange wandeling 
De leerlingen van het derde en vierde gingen vorige vrijdag op 

herfstwandeling. Ze zouden een tocht maken van 6 kilometer. 

Daarvoor moesten ze pijltjes volgen. Meester Johan liet echter 

een paar pientere padvinders voorop lopen. Die misten een paar 

pijltjes en zo kwamen ze op een wat langere tocht terecht. Na 

10 kilometer wandelen, en heel veel dingen geleerd over de 

herfst, kwamen ze moe, maar voldaan terug aan op school.  

 


