
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

In de kleuterschool lopen er heel wat nieuwe gezichtjes 

rond. Voor Samuele, Luca, Hidaya en Mert was het maandag 

een spannende dag. Er vloeiden wat traantjes maar gelukkig 

waren er de vriendjes van de klas, de juffen en het leuke 

speelgoed…Zo was er toch wel afleiding en ging de tijd wat 

sneller voorbij. En gelukkig was mama er dan snel. 

De nieuwe kleutertjes voelen zich ondertussen al helemaal 

thuis in hun klasje en op school! Wij heten hen van harte 

welkom op onze school. 

Voor volgend schooljaar, 2021 – 2022, moeten ouders die 

hun kind, dat voor de eerste keer naar school gaat, willen 

inschrijven, zich eerst 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 2019 en heeft het al een zus of 

broer op onze school, dan kan je het van maandag 1 

februari tot en met vrijdag 12 februari 2021 

onmiddellijk inschrijven in onze school. Laat deze 

periode niet voorbijgaan. Fysieke inschrijvingen mogen op 

dit moment niet doorgaan! Indien je je kind wilt 

inschrijven, contacteer je best de directie en dan 

zorgen we voor de verdere afhandeling!  

 

Alle andere kinderen die voor het eerst naar school gaan of 

die volgend schooljaar willen veranderen van kleuter- of 



lagere school moeten zich vanaf 1 maart (9u.) tot en met 26 

maart 2021 (23.59u.) online aanmelden. 

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

woensdag 1 september 2022. 

 

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 op 2 april 2021 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  3 mei tot en met 28 mei 2021. 

                 Vanaf 29 mei vervalt het voorrangsrecht.              

           

Verdere uitleg vind je op de schoolwebsite www.school-

tcentrum.be, in de bijgevoegde folder of je mag ook steeds 

de directie contacteren. 

 

Gr, 

meester Lucn 

 

Communicatie 

In de klas van juf Gina en juf Karen zijn de kleuters druk 

met elkaar aan het communiceren. 

Ze werken namelijk rond het thema communicatie. 

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


Hier even wat sfeerbeelden uit de klas van Juf Karen. 

 

 
Traktaties op school! 

Traktaties voor een verjaardag mag maar is niet verplicht! 

Al kunnen we ons voorstellen dat kinderen graag iets willen 

delen met hun klasgenootjes. Door het coronavirus moet 

elke traktatie voorverpakt zijn. Zelfgebakken cakes, 

wafels, … en gekochte taarten en cakes mogen niet 

uitgedeeld worden in de klas!  

Welke traktaties zijn veilig?  

Denk aan voorverpakte koeken of wafels. Zo is er minder 

kans op besmetting.   

Info 

Kleuter en Lager 

Vrijdag 29 januari 2021 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je kind  

naar de opvang komt, moet je je kind ten laatste 

vrijdag 22 januari inschrijven bij de opvangjuffen. 


