
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

Dinsdag zijn de vier- en vijfjarige kleuters sinds 16 maart 

terug naar school gekomen. Het was voor sommigen onder 

hen toch wel heel spannend. Maar ze waren door het 

filmpje dat de juffen gemaakt hadden goed voorbereid! Ze 

waren blij om na zo een lange tijd hun speelkameraadjes 

terug te zien! De eerste dag is omgevlogen. 

Vrijdag zijn de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar 

aan de beurt. De juffen en meesters en ook ikzelf kijken er 

naar uit om hen terug te zien. Het zal daardoor heel wat 

drukker worden aan de schoolpoort. Maar als iedereen een 

beetje geduld heeft en zich aan de afspraken houdt moet 

dat lukken. Belangrijk hierbij is dat het brengen en afhalen 

vlot verloopt! Blijf bij het brengen en afhalen van je kind 

niet een praatje maken aan de poort. Houd anderhalve 

meter afstand van elkaar.  

Op het voetpad zijn tot aan de ingang om de anderhalve 

meter merktekens aangebracht. Deze dienen om de ‘social 

distancing’ te bewaken. Gelieve deze dan ook te gebruiken 

en te respecteren! 

Alleen op deze manier kunnen de leerlingen op een veilige 

manier naar school. 

Als je nog vragen of bemerkingen hebt, mag je me steeds 

mailen (directie@school-tcentrum.be) of bellen (011/49 23 90). 

 

Met vriendelijke groeten, 

meester Luc 

mailto:directie@school-tcentrum.be


NOODopvang: 

Voor de kleuters van k2/3abc en voor leerlingen van het 

lager die geen les hebben en die thuis niet opgevangen 

kunnen worden, blijven we noodopvang voorzien op school.  

Via onderstaande link kan je je kind inschrijven voor 

volgende week.  

Link naar het formulier:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJQscFKgYaYVmdC

aZQDEX2p2Sry_lyPhlSrPHQAveWUn95A/viewform  

 

Een (tijdelijk) nieuwe klas: klas 1C!  

 

Zoals jullie reeds wisten, mochten omwille van de 

coronamaatregelen, maximum maar 10 leerlingen in één 

klaslokaal zitten. Daarom werd er al snel beslist om in het 

eerste leerjaar een nieuwe klas in het leven te roepen. Op 

15 mei werd klas 1C geboren! 

In deze klas zitten zowel leerlingen van juf Paula (Janae, 

Sylh, Aymen, en Ilayda) als van meester Gert (Mert, Liam, 

Raouane, Artur en Noémi). 

Maar bij een nieuwe klas hoort ook een nieuwe leerkracht 

en daarom werd juf Lieve (de zorgcoördinator) sinds lange 

tijd weer een echte klasjuf. Samen met stagiaire, juf Britt, 

hebben ze met veel plezier met deze  9 leerlingen gelezen, 

gerekend en geschreven. 

Maar helaas, vrijdag moeten beide juffen met pijn in het 

hart, hun 9 leerlingen terug afgeven aan hun echte meester 

of juf want vanaf die dag zullen ze weer samen met hun 

klasgenootjes in dezelfde klas mogen zitten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJQscFKgYaYVmdCaZQDEX2p2Sry_lyPhlSrPHQAveWUn95A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJQscFKgYaYVmdCaZQDEX2p2Sry_lyPhlSrPHQAveWUn95A/viewform


We sprokkelden enkele uitspraken van de leerlingen uit 1C 

over de opstart van de lessen op 15 mei: 

Janae: 

Ik vond het leuk dat we weer naar school mochten komen. 

Thuis moesten we altijd binnen blijven. Nu mogen we terug 

buiten spelen maar wel ver uit elkaar. 

Ilayda: 

Ik vond het leuk om mijn vriendinnetjes terug te zien. Maar 

ook mijn twee nieuwe juffen waren fijn! 

Sylh: 

Door het filmpje wist ik op voorhand goed dat we veel onze 

handjes moesten wassen en dat we veel afstand moesten 

houden van de andere kinderen. Ook vond ik het fijn om 

mijn vriendinnen te zien en mijn nieuwe juffen. 

Mert: 

We hebben veel gerekend en leerden moeilijke 

minsommetjes. Ik reken graag in mijn nieuwe klas. 

Artur: 

Ik hou van de juffen! 

Aymen: 

Ik ben blij omdat ik nieuwe vrienden heb kunnen maken in 

mijn nieuwe klas! 

Raouane: 

Ik heb spieren gekregen door de bewegingstussendoortjes 

met de leesrobot in de klas. 

Liam: 

De rekenlessen met de rekenbundels vond ik het leukst! 

 
 



Harde werkers in ’t eerste leerjaar van meester Gert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het eerste leerjaar b wordt er ondertussen al vlot 

gewerkt. De kinderen zijn de werking en de regeltjes wel  

gewend. In de klas zitten ze op een ruime afstand van 

elkaar, maar het blijft toch nog wel gezellig. Ze werken 

elke voormiddag hard in 

de klas. Zo hard, dat ze 

’s middags al klaar zijn 

en naar huis mogen .Dat 

er hard gewerkt wordt, 

kan je zien op de foto’s. 

De kinderen vinden het 

natuurlijk ook leuk dat 

ze twee keer per week 

mogen gaan turnen. Dat 

kan voorlopig nog 

buiten. 



Tussendoor is er dan nog wel tijd voor een spelletje, een 

dansje of een liedje. 

We zijn toch wel fier op onze eersteklassertjes ! 

 

Joepie, weer naar school…… 

 

Deze slogan puzzelden de kinderen van het eerste leerjaar 

a in elkaar tijdens een creatieve opdracht van het corona- 

thuiswerk. 

Zo zagen we dus op 15 mei, blije maar ook verbaasde 

gezichtjes aan onze schoolpoort. Het zag er allemaal zo 

anders uit! 

Gelukkig hadden de ouders en meester Luc de kinderen al 

goed voorbereid en verliep alles vlotjes. 

We volgen die rare corona-regels nog steeds goed op en 

zijn ze al helemaal gewoon. 

In ons miniklasje van maar 8 kinderen was iedereen echt 

blij om elkaar in het “ECHT” terug te zien. Het was immers 

al zolang geleden! 

Wel een beetje jammer dat er 4 kinderen in een ander 

klasje zitten. We missen ze wel. 

Gelukkig mogen ze er vrijdag weer bij en worden we terug 

één grote bubbel. 

Wat zullen ze ons veel te vertellen hebben! 

Ook op de speelplaats mogen we dan in één grote bubbel 

spelen. 

Hopelijk mogen we snel terug samen spelen; want dan wordt 

het pas echt leuk. 

We kijken er alvast naar uit! 



 

Ook een nieuw klasje in het tweede leerjaar! 

Op vrijdag 15 mei was het zo ver... De nieuwe klas 2C ging 

van start! Ik vond het zelf super spannend want in mijn 

nieuw klasje kwamen leerlingen van meester Wim en juf Mie 

terecht. Drie weken lang heb ik elke seconde genoten van 

de lieve en leuke leerlingen van 2C. Ik hoop dat zij het even 

leuk vonden als ik. 

Lieve kinderen van 2C, doe het even goed bij meester Wim 

en juf Mie zoals jullie bij mij deden. Ik ga jullie super hard 

missen en ik zal jullie nooit vergeten!  

Dankjewel voor de geweldige drie weken! 

Juf Dephny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terug zoals het was? 

 

De kinderen van 2A kijken erg uit naar vrijdag. Dan mogen 

de drie kindjes die tot nu toe in 2C gezeten hebben 

namelijk terug in hun eigen klas zitten en voelen we ons 

weer wat meer ‘volledig’. Wel met voldoende afstand tussen 

de banken en zo voorzichtig mogelijk. Maar dat nemen we 

er graag bij. 

 

Het blijft gek, zo ver van mekaar, zo vaak handen wassen 

en ontsmetten. En elke week veranderen de regeltjes een 

klein beetje en moet je weer op andere dingen letten. 

Kinderen zijn daar gelukkig erg flexibel in! En het is 

opvallend hoe sommige kinderen anderen erop attent maken 

dat ze iets vergeten. “Hey, anderhalve meter!” lijkt wel de 

nieuwe begroeting.  

 

Volgende week (van 8 tot 12 juni) komt juf Beyza 

(stagiaire) terug naar klas 2A. Ze kon voor de corona-

lockdown maar 1 weekje stage lopen in het tweede. Maar we 

zijn erg blij dat ze nog eventjes terug kan komen. Samen 

met meester Wim gaat ze proberen de laatste puntjes op 

de ‘i’ te zetten.  

Tafels oefenen, hoofdletters herhalen en die vervelende 

afspraakwoorden zoals katten en apen, … genoeg stof om 

ons in de laatste weken van het schooljaar nuttig bezig te 

houden.  

 

 



Ook de kleuters van k4, k4/5 en k5 zijn terug op school! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kleuters van juf Rebecca, juf Gina en juf Karen was 

het afgelopen dinsdag net terug 1 september want ze 

mochten weer naar school en dat na een hele lange tijd. 

Met de nodige veiligheidsregels, zoals dikwijls handen 

wassen en ontsmetten, elk in onze eigen bubbel spelen en 

eten,…. was het natuurlijk wel even wennen.  

Aan de gezichtjes kon je duidelijk zien dat ze ervan hebben 

genoten en ja, de juffen waren ook heel blij dat ze de 

kleuters terugzagen natuurlijk. 


