
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Schoolreis 

Vrijdag 24 mei bleven de schoolbankjes leeg. Het was 

ook akelig stil in de gangen want de hele school was op 

schoolreis. 

De jongste kleuters gingen naar de speeltuin De Bosuil 

in Pelt. 

 

Het was een zalige dag en in de namiddag werden ze 

verwend met een ijsje. Het springkasteel vonden ze 

geweldig. 

De oudste kleuters gingen naar de Olmense Zoo. De 

kleuters vertrokken heel enthousiast met de bus. Ze 

vonden het prachtig om al deze dieren van zo dichtbij 

te mogen bewonderen. Er waren zelfs dieren die steeds 

ondersteboven eten. De kleuters hebben het ook even 

geprobeerd, maar toen hun hoofd rood werd, zijn ze 

ermee gestopt. 



Het derde en vierde ging naar Toverland  

 

Verslagje schoolreis tweede graad: 

Een heel sjieke bus (met twee verdiepingen) stond ons 

’s morgens op te wachten en bracht ons heel vlotjes 

naar Sevenum in Nederland. Onderweg keken wij nog 

eens naar dé musical van het jaar: Merlijn! 

Het was niet zo druk en wij konden al snel in de 

attracties. En dat waren er heel wat! De kinderen van 

het derde bleven bij meester Johan en juf Hanne. De 

kinderen van het vierde en van de graadklas waren op 

het einde van de dag een “beetje vrij”. Het werd een 

superdag! Mooi weer en niet te veel volk. Nergens 

moesten wij lang aanschuiven. Op het einde van de dag 

waren onze centjes ongeveer op en mochten wij maar 

liefst drie keer na elkaar op dezelfde attractie! Wij 

moesten wel een liedje zingen omdat Aysa jarig was en 

dat deden wij met veel plezier. 



Ook de terugreis verliep heel vlot en zo was het een 

topdag voor de leerlingen van ’t Centrum. 

 

Info 

Kleuter 

Maandag 3 juni 2019 

- Instapdag nieuwe instappers 

Dinsdag 11 juni 2019 

- Uitstap Kleuterproject: Naar Planckendael voor 

de 5-jarige kleuters 

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

kleuters 

Lager 

Maandag 3 juni 2019 

- Kronkeldidoe: 1ste leerjaar 

Woensdag 5 juni 2019 

- De Grote Bibquiz: 6de leerjaar 

Woensdag 12 juni 2019 

- Tennisinitiatie: 3de + 4de leerjaar 

Kleuter en lager 

Woensdag 29 mei 2019 

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

Donderdag 30 mei 2019 

- Hemelvaart (geen school) Er is geen opvang! 

Vrijdag 31 mei 2019 

- Brugdag (geen school) Er is geen opvang!  


