
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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We missen je! 

Een paar weken geleden (in het begin van de Corona-

crisis) hebben wij nog gezellig met zijn allen gezongen 

in de eetzaal. Deze tekst had erbij kunnen zijn : Een 

strand zonder water of land zonder grond? Dat is al 

even erg als een staart zonder hond. Maar je geld 

dat verdwijnt met je trouwe kassier? Dat is nog niet 

zo erg als een café zonder bier 

Awel, ik heb iets ontdekt dat nog veel erger is dan een 

café zonder bier: een school zonder kinderen! Hoe saai 

is dat? Als er meer leerkrachten dan kinderen zijn op 

school is het echt niet leuk, als meester Luc zowat de 

enige jongen is waarmee ik op school nog een balletje 

kan trappen, dan is het niet meer fijn… 

Vanmiddag (dinsdag) was er op de lagere school zelfs 

niemand meer van de leerlingen. Op zich is dat 

natuurlijk heel goed nieuws, dat wil zeggen dat 

iedereen nu heel goed beseft dat “BLIJF IN UW KOT!” 

de beste manier is om met deze situatie om te gaan. 

Maar leuk is anders… 

Elke vrijdag een nieuwe bundel met taakjes en 

opdrachten…deuh. 

Wel heel leuk om te zien dat hieraan goed gewerkt 

wordt, ook fijn dat er foto’s worden doorgestuurd. Zo 

moeten wij de kinderen een beetje minder missen. Vijf 

weken geen school is lang, heel lang. Je maakt 

natuurlijk wel taken en opdrachten, maar je mist toch 



al heel snel die vriendjes uit de klas en het 

samenspelen op de speelplaats (misschien mis je zelfs 

de flauwe grapjes van de meesters). Niets aan te doen, 

wij moeten er door. En het lijkt alsof wij op goede weg 

zijn! Proficiat, want daar hebben wij allemaal een 

beetje aan geholpen. Doe zo verder, en tot binnenkort 

op de speelplaats! 

Meester Johan 

 

Vergeet niet leuke foto’s die laten zien dat jouw 

zoon/dochter zich leuk kan bezighouden gedurende 

deze periode door te mailen naar  

directie@school-tcentrum.be. 

 

Enkele foto’s die via dit mailadres zijn binnengekomen! 

De kinderen zijn toch al goed bezig geweest! 

 

Berre van 3b tijdens zijn middagpauze                  
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Mari van k4 knutselt een prachtige bloem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudenaz van k4 maakte een mooie affiche! 

 

 



Elin van k5 stuurde deze foto door! 

 

 
 

Celeste van k4/5 helpt mama in de keuken! 

 

 
 



Veronika van 5b breit een  ……. ? 

 

 
Viktor van k2/3a maakt een schilderij. 

 

 



Er is ook tijd voor ontspanning (Linn k2/3a) 

 

 
 

Chaima van k4 maakt oefeningen op de laptop! 

 

 



Elisa van k2/3b maakt deeg. 

 

 
 

Omer van 2a en Hamza van k4 werken met verf! 

 

 



Rayan  van k2/3a en Bilal van 2b maken een schilderij! 

 

 
 

Eline van k4/5 toont trots haar schilderwerkjes! 

 

 



Intissar van k4/5 en Inara van k2/3b hopen dat ze 

weer snel naar school kunnen! 

 

Belinay (1b) aan het werk in haar bundel! 

 



Loris van k4/5 maakt zoutdeeg! 

 

 

Een hart voor …… 

De opvangkinderen knutselden een mooi bloemenpakket 

en een leuke poster voor de bewoners en het personeel 

van het bejaardentehuis “Vinkenhof”.  

Ook het winkelpersoneel van de Carrefour werden in de 

bloemen gezet! 

Zoals je in onderstaande tekst kan lezen waren ze er 

enorm blij mee! 

 



 
 

 
 



 
 

Info 

Kleuter en lager 
Paasvakantie van maandag 6 april tot en met maandag 

19 april 2019 

- Er wordt elke dag opvang voorzien. 

Gelieve voor 30 maart in te schrijven bij het 

opvangteam! 


