Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 1 : donderdag 5 september 2019

Beste ouders,
Het schooljaar is al enkele dagen ver. Hopelijk heeft
iedereen van de deugddoende vakantie genoten. In de
klassen van de lagere school hebben de leerlingen reeds
met elkaar kennisgemaakt. De leerlingen van het eerste
leerjaar hebben al enkele letters geleerd. In de hogere
klassen zijn ze volop bezig met het herhalen van de vorig
jaar aangeleerde leerstof. Ook bij de kleuters hebben de
kinderen al leuk gespeeld en verschillende opdrachten
uitgevoerd. De traantjes van de eerste schooldag zijn
allang vergeten.
Met de start van een nieuw schooljaar worden ook klas- en
schoolafspraken opgefrist. Er zijn ook enkele afspraken die
voor een goede werking van de school en ook door jullie,
ouders, moeten nageleefd worden.
• De leerkrachten en directies vinden het jammer en
storend dat er deze week nog altijd een aantal
kinderen niet op school zijn of waren. Vakantie nemen
tijdens schooldagen kan en mag niet. De leerlingen
missen zo de start van het nieuwe schooljaar en
hebben ondertussen al enkele dagen les gemist. Dit
vinden we een spijtige evolutie. Kinderen krijgen zo
van kleins af aan een verkeerde houding aangeleerd.
Op tijd komen is een belangrijke vorm van
beleefdheid en respect ten opzichte van anderen en
ouders moeten het goede voorbeeld geven aan hun
kind(eren).

• Bij de leerlingen van het lager die meer dan 4 halve
dagen onwettig afwezig zijn moet een dossier
opgestart worden. Er zijn al gezinnen waar de
schooltoelage ingehouden wordt omdat hun kind in de
voorbije schooljaren te veel dagen onwettig afwezig
geweest is.
Opgelet: De kleuters van de laatste kleuterklas
moeten vanaf dit schooljaar minstens 250 halve
dagen aanwezig zijn!
• De voordeur is niet de ingang voor de kinderen.
Kinderen komen op tijd (voor 8.40u. ) en nemen de
poort als ingang. Ook na schooltijd verlaten de
kinderen en ouders de school langs de poort en niet
langs de voordeur.
• Om 15.15u. versperren de ouders de uitgang van de
poort niet. Geef het goede voorbeeld aan je kind.
Wij willen ervoor zorgen dat de leerlingen op een
veilige manier naar huis kunnen gaan. Als iedereen
aan de poort blijft staan, hebben de leerkrachten
geen overzicht en kunnen ze niet goed controleren of
elk kind met de juiste volwassene meegaat.
• Noteer de naam van je kind op de boterhamdoos, op
de koekjesdoos en/of de drinkbeker.
• Enkel water in een drinkbeker of in een plastiek
flesje zijn toegelaten. De kleuters krijgen water in
een beker aangeboden en moeten geen drank
meebrengen.

• De voor- en naschoolse opvang wordt niet door de
school geregeld. Bij vragen wend je tot Sophie Neyt,
coördinator kinderopvang 011 49 23 63
• Om de communicatie tussen de school en jullie, de
ouders, te verbeteren verschijnen er geregeld
berichtjes op de website van onze school
(www.school-tcentrum.be ).
• De activiteitenkalender is voor het hele schooljaar
2019-2020 ingevuld. Zo kunnen jullie nu al op zoek
gaan wanneer bv. het eerste rapport, de veldloop, ……
op het programma staan.
• Er worden geen briefjes meer meegegeven met de
leerlingen. De berichten kan je bij de klas van je kind
op de site terugvinden en worden ook al via e-mail
verstuurd. Zorg er daarom voor dat de school over
het juiste e-mailadres beschikt.
Ouders zonder e-mailadres krijgen nog een papieren
versie.
Dit schooljaar zal ik iedere maandag- en dinsdagnamiddag,
dondervoormiddag en vrijdag vervangen worden door juf
Mirella. Je zal op deze momenten steeds bij haar terecht
kunnen. Ik wil jullie ook nogmaals bedanken voor het
vertrouwen dat jullie stellen in onze school en we zullen er
alles aan doen opdat jullie kinderen hier een fijn schooljaar
zullen beleven.
Groeten,
Meester Luc

Oproep !!!
Wij zijn op zoek naar leesouders die zich kunnen vrijmaken
op donderdagnamiddag om onze kinderen te ondersteunen
bij het lezen. Iedereen die hiervoor interesse heeft, kan
zich aanmelden bij juf Lieve of op het secretariaat.
Verloren kleding.
In de gang van het lager (aan de kapstok) en ook in de
kleuterhal (in de kast) hangen/liggen nog heel wat mooie
jassen, truien, …
Als je iets van kleding mist, kom dan eens kijken of er iets
van je kind bij ligt.
Dit is je laatste kans, volgende week wordt de kleding
verzameld en weggebracht naar Sint-Vincentius.
Opvang.
Maandag 30 september 2019 is het geen school. Er wordt
opvang voorzien. Gelieve tijdig je kind in te schrijven bij
het opvangteam!
‘t Centrum vliegt erin!! (door de leerlingen 6a)
Maandagochtend stond Centrum Airlines klaar om jullie
zoon en/of dochter naar de juiste bestemming te brengen.
Via de bagageband vertrokken de boekentassen naar de
juiste klas en de leerlingen werden opgevangen door de
klasleerkracht om samen met iets te eten en te drinken.
Zo was die eerste schooldag toch niet zo vreselijk als
sommigen gedacht hadden.

Voor een aantal van de leerlingen is dit (hopelijk) het
laatste schooljaar. Ze hopen uiteraard dat het een fijn
schooljaar wordt vol leuke activiteiten:
We zijn nu de oudste van de school. We mogen helpen in de
eetzaal en we hebben een leuke juf, hoop ik toch. In de klas
moeten we zelfstandiger worden en leren we plannen. Dat is
belangrijk om naar het middelbaar te gaan.
Sinds dit jaar zijn we kapitein van een dierengroep. We
hebben vorig jaar al mogen kennismaken met de kleinste
leden van onze groep. Toen waren dat de kleuters, maar nu
zitten ze in het 1ste leerjaar. Ik kijk ernaar uit om leuke
activiteiten te doen met hen.
(Lee-Roy 6a)

De hele klas kijkt uit naar de ‘Nacht van het zesde’, want
dat is toch iets speciaals (hebben we horen vertellen). Ook
de zwemlessen in het zwembad van Molenheide doen we
graag, vooral het laatste kwartiertje vrij zwemmen.
Nog enkele dingen waar we naar uitkijken:
- De laatste schoolreis van de lagere school, al weten
we nog niet waar we naar toe gaan dit jaar.
- Halloween vieren en lekker griezelen!!
- Sommigen kijken uit naar de veldloop, terwijl
anderen al een beetje misselijk worden als ze eraan
denken. Uiteraard gaan we heel hard ons best doen!!
- Wieltjesdag is iets wat we in het middelbaar niet
meer gaan hebben, jammer.
- Ook de bezoekjes aan de middelbare scholen zijn
wel spannend. Zo kunnen we al een kijkje nemen in
onze toekomstige school. ( leerlingen van 6a)
Info
Kleuter
Vrijdag 20 september 2019
- Instapje + om 8.40u voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Maandag 14 oktober 2019
- Oudercontact: Alle kleuterklassen
Lager
Maandag 9 september 2019
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a
Maandag 16 september 2019
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a

Maandag 23 september 2019
- Vertrek zeeklassen: 5a en 5b
Dinsdag 24 september 2019
- Veldloop: Voormiddag 6a en 6b (fiets in orde maken
en meebrengen)
Namiddag 1a, 1b, 2a en 2b
Woensdag 25 september 2019
- Veldloop: 3a, 3/4 en 4a
Donderdag 26 september 2019
- Bieb: 2a, 2b, 3a en 3/4
Donderdag 3 oktober 2019
- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a
Kleuter en lager
Maandag 30 september 2019
- Facultatieve vrije dag (geen school)

