
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De nieuwe kleutertjes voelen zich al helemaal thuis in 

hun klasje en op school! 

Het dansje van de kleuters voor het grootouder- en 

kleuterfeest krijgt al mooi vorm. 

Ze zijn volop aan het oefenen om er een spetterend 

feest van te maken!  

Dinsdag zat de hele school zonder internet.  

Joepiiiieee! Dat vonden de leerlingen natuurlijk niet erg 

want daardoor kregen ze geen huiswerk mee naar huis!  

 

Voor volgend schooljaar (2020 - 2021) 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 2018 en heeft het al een zus 

of broer op onze school, dan kan je het van 

maandag 3 februari tot en met vrijdag 14 februari 

2020 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 2 maart 

(9u.) tot en met 31 maart 2019 (23.59u.) online 

aanmelden. 

Meld je kind zeker aan, ook al kan het pas naar school 

op woensdag 1 september 2021. 

 

Aanmelden is gemakkelijk!  

Stap 1  Ga naar http://naarschool.houthalen-helchteren.be 

Stap 2 Meld je kind aan. Kies scholen voor je 

                 kind en rangschik deze volgens voorkeur en 

                 zet Gemeentelijke Bassischool ’t Centrum 

                 op nummer 1. 

Stap 3 Je ontvangt uiterlijk 30 april 2020 een 

                 bericht van toewijzing of weigering per post. 

Stap 4 Nu kan je inschrijven. Maak een afspraak 

                met de school om je kind in te schrijven in de 

                periode van  4 mei tot en met 26 mei 2020. 

                Vanaf 27 mei vervalt het voorrangsrecht.              

           

Verdere uitleg vind je op de schoolwebsite  

www.school-tcentrum.be of je mag ook steeds de 

directie contacteren. 

 

Gr, 

meester Lucn is gemakkelijk!  
Is jprivacyverklaring op www.houthalen-helchteren.be/privacy. 

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


Info 

Kleuter 

Vrijdag 17 januari 2020 

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

kleuters   

Donderdag 23 januari 2020 

- Grootouderfeest om 11u. 

Vrijdag 24 januari 2020 

- Kleuterfeest (optreden kleuters voor ouders, 

familie, vrienden, ….) om 16u. 

Donderdag 30 januari 2020 

- Kijkdag nieuwe instappers   

Vrijdag 31 januari 2020 

- Uitstap kleuterproject Cosmodrome: k4/5 en k5 

Lager 

Maandag 20 januari 2020 

- Zwemmen: 5a, 5/6, 6a en 3/4   

Dinsdag 21 januari 2020 

- Toneel: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar   

Donderdag 16 januari 2020 

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

Kleuter en lager 

Woensdag 5 februari 2020 
- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen). 

Er wordt opvang voorzien. Indien je kind  naar de opvang 

komt, moet je je kind ten laatste maandag 27 januari 

inschrijven bij de opvangjuffen. 


