
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

Voor volgend schooljaar (2019 - 2020) moeten ouders die 

hun kind, dat voor de eerste keer naar school gaat, willen 

inschrijven zich online aanmelden.  

Wat betekent dit voor jullie? Voor de kinderen die nu op 

onze school zitten, verandert er niets. Ook de 5-jarige 

kleuters zijn automatisch ingeschreven in het lager.  

Is je kind geboren in 2017 en heeft het al een zus of broer 

op onze school dan kan je het van maandag 4 februari tot 

en met vrijdag 22 februari 2018 onmiddellijk inschrijven op 

onze school. Laat deze periode niet voorbijgaan. 

Alle andere kinderen die voor het eerst naar school gaan of 

die volgend schooljaar willen veranderen van kleuter- of 

lagere school moeten zich vanaf 1 maart (8u.) tot en met 29 

maart 2019 (23.59u.) online aanmelden. Aanmelden is 

gemakkelijk: je gaat daarvoor naar 

http://naarschool.houthalen-helchteren.be 

Verdere uitleg vind je op de schoolwebsite www.school-

tcentrum.be of je mag ook steeds de directie contacteren. 

 

Gr, 

meester Luc 

 

Twee papegaaien 

Vorige week kregen de kleuters 

bezoek van twee papegaaien en 

hun baasjes. Het was een hele 

belevenis om deze diertjes in onze klas te hebben.  

http://naarschool.houthalen-helchteren.be/
http://www.school-tcentrum.be/
http://www.school-tcentrum.be/


Kinderboerderij 

Dinsdag zijn onze oudste kleuters 

een kijkje gaan nemen op de 

kinderboerderij van Kiewit.  Hier 

ontdekten ze hoe deze dieren de 

winter trotseren.  

 

Mutsen en sjaals 

Met deze koude dagen kleden 

wij ons warm aan! Wij 

herinneren jullie eraan om 

mutsen, sjaals, handschoenen en 

wanten goed te voorzien van 

naam! Zo geraakt er niets 

verloren! Voor de allerkleinsten 

is het aangeraden om wanten vast te maken met een 

touwtje in de jas. 

 

Kijkdag 

Vandaag konden de jongste kleuters kennis maken met 

enkele kleuters die samen met hun mama en papa een kijkje 

kwamen nemen in hun nieuwe klas. Dit was voor hen een hele 

belevenis. We kijken alvast uit naar 1 februari, de volgende 

instapdag. 

 

Damiaanactie 

"De Damiaan-actie loopt vlot. U kan nog stiften kopen tot 

en met donderdag 31 januari 2019. Het pakje stiften kost  

€ 7. In elk pakje zit een blauwe, rode, groene en zwarte 



schrijfstift. Alvast bedankt om deze actie te steunen en zo 

mensen te helpen genezen van lepra en tbc. 

De juffen van levensbeschouwingen 

 

Info 

Kleuter 

Vrijdag 1 februari 2019 

- Instapdag nieuwe instappers 

Woensdag 6 februari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Dinsdag 12 februari 2019 

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

Lager 

Maandag 28 januari 2019 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Woensdag 30 januari 2019 

- Pedagogische studiedag: geen school voor de 

leerlingen! Er wordt opvang voorzien! 

Maandag 4 februari tot en met vrijdag 22 februari  

2018  

- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en zusjes 

en kinderen personeel geboortejaar 2017 

Woensdag 20 februari 2019 

- Vrije dag: geen school! Er wordt opvang voorzien! 

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2019 

- Muzisch feest in het Cultureel Centrum Casino 

 

 


