
Info 

Kleuter 

Woensdag 21 november 2018 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters  

Dinsdag 27 november 2018 

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

kleuters 

Dinsdag 18 december 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 19 november 2018 

- Auteurslezing in de bieb met extra uitleenbeurt van 

boeken (boeken bieb meebrengen!): 2de leerjaar 

Dinsdag 20 november 2018 

- Toneel: 4de leerjaar 

Donderdag 22 november 2018 

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

Maandag 3 december 2018 

- Oudercontact lager 

- Schaatsen: 3de en 4de leerjaar 

Kleuter en lager 

Vrijdag 23 november 2018 

- Lokale verlofdag. Geen school. Er wordt opvang 

voorzien mits je kind op tijd (voor vrijdag 16 

november) ingeschreven is. 

Donderdag 29 november 2018 

- Bezoek van de Sint. 

 

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/


Beste ouders, 

 

In alle klassen van het lager staan er nog tot  30 november 

toetsen op het programma. 

Op maandag 3 en dinsdag 4 december gaat het oudercontact 

door voor de leerlingen van het lager. Dit is een moment 

waarop jullie de gelegenheid krijgen om het rapport van je 

kind samen met de leerkracht te bespreken. Ook bij juf 

Lieve, de zorgcoördinator, bij mij, en bij afwezigheid, bij juf 

Mirella, kunnen jullie terecht met eventuele vragen of voor 

een gesprek.  

Ik wens alle kinderen alvast veel succes. 

Na de herfstvakantie zijn er 3 nieuwe kleutertjes gestart. 

Er vloeiden hier en daar wel enkele traantjes. Het blijft toch 

altijd een grote stap. Bij meester Johan zijn er zelfs 2 

nieuwe gezichten. Ik heet Emine, Mathis en Tariq bij de 

kleuters, Aysa en Rania van het 3de leerjaar en hun ouders 

van harte welkom in onze school.  

 

Groeten, 

Meester Luc 

 

Muzische voorbereidingen 

Dinsdagnamiddag werden de klassen opengegooid. Alle 

kinderen werden door elkaar gemengd en mochten samen met 

kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar de eerste 

stappen van het muzisch feest in februari helpen zetten. 

Er werd gemusiceerd, gedanst, geknutseld en geacteerd. 

 

Er is nog heel veel te doen, maar dat is voor de volgende 

weken. Dat het een spetterende voorstelling gaat 

worden, staat nu al vast. 

BADABOEM 

 

De kinderen van het eerste leerjaar gingen afgelopen 

maandag naar het Casino voor de muzikale voorstelling 

BADABOEM.  

Bert Huysentruyt, bekend van Ketnet en drummer bij 

Gorki, het zesde metaal, Lady Linn ..., speelde een 

verliefde trommelaar. 

De voorstelling is een roffelende ode aan drums en alle 

vormen van percussie. Van trommelkorpsen over rock-

bands tot techno. Het is ook een poëtisch verhaal over 

een hopeloos verliefde trommelaar op een prachtige 

drumster. De kinderen vonden het een leuke, swingende 

en soms grappige voorstelling. 


