
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

In 1999 werd de voormalige lagere jongensschool een 

gemengde basisschool. Er werd een kleuterschool met 3 

kleuterklassen en eetzaal gebouwd. Door de stijging 

van het leerlingenaantal was de kleuterafdeling al snel 

te klein en palmde ze 2 klaslokalen van het lager 

onderwijs in.  

De zaal ‘De Broederkring’ werd door het 

gemeentebestuur aangekocht met het oog om hier de 

eetzaal van het lager onderwijs in onder te brengen. 

Dit gebouw voldoet echter niet meer aan de huidige 

normen.  

Door het inrichten van het gemengd onderwijs was er 

nood aan apart sanitair voor de meisjes. De bestaande 

sanitaire blok werd opgedeeld als voorlopige oplossing. 

In 2003 diende het gemeentebestuur een Agiondossier 

in om de zaal ‘De Broederkring’  en de turnzaal te 

renoveren/vernieuwen en een sanitair blok te voorzien 

voor de meisjes. De renovatie van de turnzaal is 

ondertussen met eigen middelen gerealiseerd. 

In 2020 kregen we van Agion de bevestiging dat er in 

2022 middelen voorzien  worden voor de uitvoering van 

ons dossier. Vorige maand heeft het gemeentebestuur 

ook groen licht gegeven en ondertussen is ook al een 



architectenbureau aangesteld.   

Volgende zaken moeten voorzien of aangepakt worden: 

- 3 nieuwe kleuterklassen 

- een eetzaal voor het lager 

- een nieuw sanitair blok voor het lager  

- klassen voor levensbeschouwelijke vakken  

- nieuwe lokalen voor de administratie (toiletten, 

burelen, personeelslokaal, kopieerruimte, bergingen,…) 

- een kindvriendelijke en onderhoudsvriendelijke 

speelplaats met voldoende ruimte en schaduwplekken 

via overdekte ruimtes. 

- renovatie van de lagere school zodat de gebouwen 

voldoen aan alle (wettelijke) normen en energiezuiniger  

worden. 

Om dit mogelijk te maken zal de Broederkring (eetzaal 

lager) afgebroken worden en heeft het bestuur al de 

grond langs de kleuterspeelplaats aangekocht! 

De architecten zijn nu aan zet en wij zijn benieuwd 

naar hun ontwerp. 

Wordt vervolgd …….. 

 

Gr, 

meester Luc 

 

 



Inschrijvingen 

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!  

   

Verdere uitleg vind je op de schoolwebsite www.school-

tcentrum.be of je mag ook steeds de directie 

contacteren. 

  

En of ze graag naar de turnles gaan! 

http://www.school-tcentrum.be/
http://www.school-tcentrum.be/






 







 
 



 



 

 

 
 



 
 

 



 

 
 

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. 


