
Info 

Kleuter 

Dinsdag 11 december 2018 

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

Woensdag 12 december 2018 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters  

Donderdag 20 december 2018 

- Instapdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 10 december 2018 

- Schaatsen: 5de en 6de leerjaar 

Maandag 17 december 2018 

- Workshop Percussie: 1a, 1b en 6a 

- Airtrack: 2de, 3/4, 4a en 5b 

- Koken: 3a 

- Workshop STEM: 6a en 6b 

Dinsdag 18 december 2018 

- Toneel: 5de en 6de leerjaar 

- Dansinitiatie: 1a, 1b en 2 

- Bloemschikken: 3a 

- Sportmobiel: 4a, 4b, 5a en 6a 

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 17 

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/


De Sint in ’t Centrum 

Eindelijk was het dan zover. De Sint op bezoek in onze 

school !!! Het was weer leuk dit jaar. Alle kinderen hadden 

op vraag van Sportpiet een dansje voor de Sint ingeoefend.  

Dit jaar mochten de allerkleinste kleuters samen met de 

pieten turnen terwijl Sinterklaas toekeek. Dat is natuurlijk 

veel leuker dan op een stoeltje te zitten kijken naar Sint 

en Piet. 

De 4- en 5-jarigen mochten dan weer samen met het 1ste, 

2de en 3de in de grote zaal hun liedje of versje 

voorbrengen en naar een schitterende 

poppenkastvertoning kijken. Juf Mie, meester Gert en 

meester Wim, jullie hebben dat prachtig gedaan!! 

Er werden knutselwerkjes afgegeven, gedanst en 

gezongen. Hier volgen enkele sfeerbeelden! 

 

 Handpoppen maken met Theater FroeFroe 

Op dinsdag 4 december waren meester Gert, juf Mie 

en meester Wim nergens te bespeuren op school. En 

dat had een goede reden. Met z’n drieën gingen ze bij 

Bazarts in Hasselt een bijscholing volgen.  

Daar kwam Patrick (één van de meester-poppenmakers 

van Theater FroeFroe) alle geheimen prijsgeven voor 

het maken van een echte handpop. Met vlijmscherpe 

messen en een beetje moed gingen ze aan de slag en op 

één voormiddag haalden ze elk een karakterkop uit een 

blok mousse. Namiddag werd er dan ook geleerd hoe je 

zo’n pop leven inblaast. De resultaten mogen gezien 

worden.           

 


