
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

  

Fruit is gezond, fruit is lekker, dat weten we allemaal. 

Daarom zijn we ook van start gegaan met het project 

'Oog voor lekkers'. 

Hierdoor kregen de leerlingen elke woensdag een stuk 

fruit of groente gratis aangeboden. 

Omdat we veel positieve reacties hebben gekregen, 

loopt het project nog 10 weken verder. 

De tweede periode van 10 weken is gestart op 

woensdag 20 januari en zal eindigen op woensdag 31 

maart. 

Door één keer per week fruit of groente aan te bieden 

op school en hier extra aandacht aan te besteden in de 

klas, zetten we alvast een stap in de goede richting! 

Hiervoor moet u niet betalen, dankzij Europese en 

Vlaamse subsidies en de samenwerking met de 

Carrefour. 

Jullie ouders spelen een belangrijke rol in dit project!  

Moedig je kind aan om te proeven van het fruit en de 

groenten.  

  

Als je nog vragen hebt, laat ze ons dan zeker weten. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Meester Luc 

 



Leeskwartier 

Omdat we graag en vlot lezen belangrijk vinden in onze 

school zijn we gestart met dagelijks een kwartiertje te 

lezen. 

Van het eerste tot het zesde leerjaar lezen de 

kinderen in een zelfgekozen boek. 

Ook de meester of de juf leest een boek. Immers, zien 

lezen doet lezen. 

Ik nam een kijkje in het eerste leerjaar en was 

aangenaam verrast van de rust in de klas. 

Elk kind zat met een boekje in een hoekje. 

Er waren leuke en gezellige plekjes bij zoals; onder de 

lessenaar van de meester, op de bureaustoel (favoriet 

plekje) van de meester, onder de bank, op de mat…… 

Hoe leuk was dat! 

Dit kwartiertje was veel te snel om en de kinderen 

riepen in koor:” Morgen willen we dat nog doen!” 

 

Hier enkele foto’s van het knusse leesmoment:  

 



 
 

 
 



Leesmotivatie 

Sommige kinderen lezen niet zo graag daarom enkele 

tips: 

 

Tip 1: Hoe kies ik een boek? 

 

Tip 2: Help je kind kiezen in de 

bieb. 

Haal, als ouder, zelf een drietal 

boekjes op niveau uit het rek. 

Laat je kind daaruit kiezen. 

Alleen kiezen uit een lange rij 

boekjes kunnen jonge kinderen nog 

niet. 
 

Tip 3: Leesbingo  

 Uit ervaring weet ik dat jonge 

kinderen dit heel leuk vinden. 

Zij kiezen een vakje hoe zij willen 

lezen bv. met een pet op, met 2 

verschillende sokken aan……… 

 Wanneer zij op deze manier gelezen 

hebben, mogen ze dat vakje 

aankruisen of kleuren. Als al de vakjes gekleurd zijn is 

het bingo. 



Je kan je kind dan belonen met kleine dingetjes bv.     

5 minuutjes langer opblijven, samen een spelletje 

spelen, lievelingseten maken….. 

Geen grote cadeaus kopen aub! 

 

 
 



Tip 4: Zorg thuis voor een gezellig leeshoekje. 

 

Tip 5: Lees voor je knuffel, oma en opa, grote zus of 

broer…… 
 

Tip 6: Als ouder kan je ook samen lezen met je kind. 

           Beurtelings enkele zinnen of….. Op deze manier 

hoort je kind ook hoe het mooier en vlotter kan lezen. 
 

Veel leesplezier en succes met deze tips! 
 

Drama ,drama …in klas 4A. 

De kinderen in het vierde hebben de afgelopen tijd 

gewerkt rond ons koningshuis. 

Om deze leerstof te verwerken kregen ze een les 

drama: “Een dag uit het leven van een koning”. 

Ze beeldden dagelijkse bezigheden uit van een koning 

,een knecht en een clown. 

Als slot mochten ze een 

verhaal dramatiseren over 

een koningin die altijd 

huilt. 

De kinderen waren zeer 

enthousiast en maakten 

er een hele verkleedpartij 

van. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

  

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

