
Info 

Kleuter 

Woensdag 5 december 2018 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters  

Dinsdag 11 december 2018 

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

Dinsdag 18 december 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 3 december 2018 

- Oudercontact lager 

- Schaatsen: 3de en 4de leerjaar 

Dinsdag 4 december 2018 

- Oudercontact lager 

Donderdag 6 december 2018 

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

Maandag 10 december 2018 

- Schaatsen: 5de en 6de leerjaar 

Dinsdag 11 december 2018 

- Toneel: 5de en 6de leerjaar 

Kleuter en lager 

Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en 

met zondag 6 januari 2019. Let op: Er wordt enkel 

opvang voorzien op woensdag 2 januari, donderdag 3 

januari en vrijdag 4 januari 2019. Gelieve voor vrijdag 16 

december in te schrijven bij het opvangteam! 

 

 

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/


Naar het NAC. 

Het vierde leerjaar heeft een bezoekje gebracht aan het 

NAC (=Nieuw Administratief Centrum). 

Het was een leuke speurtocht doorheen het gebouw. De 

kinderen hebben de raadzaal, het politiekantoor, de 

trouwzaal…..bezocht. Maar het leukste was toch wel het 

bezoek aan de toren. 

 
Gezocht reservekleding! 

De leerkrachten van de kleuters en het eerste leerjaar 

zijn op zoek naar reservekleding. 

Ondergoed, broekjes en truitjes van maat 104 tot 128 zijn 

altijd welkom. Ook zwemgerief in die maten mogen 

meegegeven worden met uw kind. 

Alvast bedankt. 

 

DE SINT OP SCHOOL 

Als jullie dit lezen heeft de Sint 

al een bezoekje gebracht in onze 

school.  

De kinderen hebben sinds vorige 

week brieven ontvangen van de 

Sint waarin hij vroeg om hem te helpen. Zo hebben 

onze leerlingen al tekeningen en knutselwerkjes 

gemaakt en oud speelgoed meegebracht voor de 

diegenen die het wat moeilijker hebben.  

Er werd per klas ook een liedje/versje en een dans 

aangeleerd die ze aan de Sint en zijn Pieten hebben 

mogen tonen. De jongste kleuters hebben zelfs mogen 

laten zien hoe goed ze al kunnen klimmen en klauteren 

net als de echte Pieten. Vanaf volgende week kan je 

zeker de foto’s bekijken op onze website.  

 

 

            


