
Info 

Kleuter 

Woensdag 14 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 12 november 2018 

- Toneel: 1a + 1b 

Woensdag 14 november 2018 

- Danshappening om 13u30: 1ste en 2de leerjaar 

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 

Maandag 3 december 2018 

- Oudercontact lager 

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/


Muzisch feest 

De voorbereidingen van het muzisch feest zijn van start 

gegaan. Maandag was er al een eerste verkennende 

repetitie voor de leerlingen van het eerste en tweede 

leerjaar. Dinsdag zijn er audities gedaan voor enkele rollen 

in dit muzikaal theater.  

Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019 speelt dit 

spektakel zich af in het Cultuurcentrum Casino te 

Houthalen. Zet deze datum dus zeker in je agenda! 

 

Beweegknap 

De laatste week van het talent beweegknap is ingezet. De 

leerlingen waren dolenthousiast om hun sporttenue te 

showen. Dit heeft heel leuke foto’s opgeleverd die je 

binnenkort kan bezichtigen op onze schoolwebsite. 

  

 
 

 
 

Halloween 

Vrijdag voor de vakantie heeft het 

gegriezeld op onze school. Tal van 

leerlingen hadden zich verkleed 

waardoor het toch wel akelig was 

deze laatste dag voor de 

herfstvakantie.  
 

 

------------------------------------------------------------- 

Bestelbon DVD grootouderfeest 

Prijs: 10 euro 
Naam: ……………………………………………… 

Klas:……………………… 

      (€10 cash te betalen bij afgifte van dit briefje) 


