Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 20 : donderdag 4 februari 2021

Beste ouder(s),
De maand januari is al voorbij. Nog 1 week en het is
krokusvakantie. Dankzij alle inspanningen van jullie, de
leerlingen, de leerkrachten en de poetsploeg zijn we
tot nu toe op school bespaard gebleven van
coronabesmettingen. Ik ben daar iedereen heel
dankbaar voor. Indien we met z’n allen de opgelegde
maatregelen goed blijven opvolgen, hoop ik dat we ook
de volgende weken het virus buiten kunnen houden!
Gr,
meester Luc
Nieuwe instappers
Er waren deze week weer 2 nieuwe gezichtjes bij de
kleinste kleuters! We heten Sara en Nouva en hun
ouders van harte welkom!

Creatief schrijven in 3a
Tijdens de les creatief schrijven kregen de leerlingen
van het derde de opdracht om een verhaal verder af te
werken. Het werden stuk voor stuk spannende
verhaaltjes. Het begon allemaal met twee kinderen die
in hun tuin gingen graven....
In het hok achteraan in onze tuin staat een grote
spade. “Net wat we nodig hebben”, zeg ik tegen
mijn nicht. “Wij bouwen geen schuilhut, maar we
graven een schuilput!” En graven lukt nu eenmaal
beter met de spade van pa. Wat is onze kuil al diep
en groot. Maar wat is dat? Ik krijg mijn spade niet
meer de grond in. (Vanaf hier moesten de kinderen
zelf aan de slag.) Dit maakten ze er van:
(Rayan) Ze graven er langs. Ze graven dieper, dieper en
dieper. Dan kunnen ze niet meer verder graven. Ze
denken: “Wat is dat?” Nu zien ze een luik. Ze gaan door
het luik en daar ligt een schat. Ze doen de schat open.
Nu zijn ze rijk! Ze sturen het geld op naar een goed
doel.
(Omer) Mop en Kom graven in de tuin en zien heel wat
geld liggen. Dan begint het plots te regenen, maar …
het is geen regen, het is geld! Mop en Kom zeggen: “Dit
is de mooiste dag van ons leven. Van dat geld kopen wij
veel speelgoed, een PS1, een PS2, een PS3, een PS4 en
een nieuwe PS5. Spannend!”

(Lennox) Ze proberen het nog eens. Niet te geloven,
het is gewoon onbreekbaar. Niet te geloven, het is van
goud! “Kom, wij gaan het aan mama en papa laten zien.”
(Leander) Is dit een kist of een echte schatkist? Graaf
er rond. Het lukt, het is echt een schatkist. Er zit goud
in, een diamant, een gouden ring en ook nog een ketting.
Wij gaan het aan mama en papa laten zien. Nee, wacht,
wij gaan het aan de zwervers geven! En de rest houden
wij gewoon.
(Finn) Het is een schat. Alles gaat naar een goed doel.
(Malak) Misschien is het een konijn. Een konijn? “Niks
van,” zegt Emma. Ze schept en schept en schept.
“STOP” roept Zach. Emma zucht diep: “Wat is dit?
Het is, het is …. Een konijn! Hoe schattig!” Ze spelen
met het konijn en Emma knuffelt erop los!
(Zonder naam 1) Milana en Marton zijn aan het spelen.
Marton stampt op de grond en ze voelen iets. Ze
pakken een schep en ze graven en graven. “Poe, hoe
diep is dit opeens? Ik zie iets glinsteren, wauw dat is
vast en zeker een schat. Ik geloof mijn ogen niet. Kom
Marton wij doen het open!” Er zitten diamanten en geld
in en nog veel meer glinsterende dingen. Ze zijn nu de
allerrijksten van de wereld. Maar ze willen nog meer
graven tot ze zoveel meer hebben. Ze zijn nu zo hard
aan het graven dat ze een megaschat hebben gevonden.
“Dit gaan we tegen niemand zeggen.”

(Zonder naam 2) “Is dit een wortel van een boom of is
het een fles misschien, of een kist? Wat zou het toch
zijn? Misschien is het gewoon een grote steen. Kom wij
gaan er rond graven. Oei, je kan daar ook niet graven.
Misschien is het een grote kist? Of een grote plank, of
wie weet een groot luik. Dan graven wij er langs. Hier
kan je erdoor. Oh, hier weer niet meer. Ik denk toch
dat het een hele grote kist is.” “Kom”, zegt Tom, “wij
gaan hem er uit halen. Kijk eens aan, het is een grote
schatkist. Wat zit er in?” Maar de kist gaat niet open.
“Heeft iemand een sleutel?” “Ja, ik heb er een
gevonden!” zegt Jan! “Kijk heel veel goud, kom wij gaan
naar pa en ma.”
Afsluiting Taalknap
Door corona zijn veel leuke activiteiten niet meer
mogelijk. De leerkrachten
van het talententeam
staken hun hoofden bij
elkaar en zochten toch
naar een leuke afsluiting
van taalknap.
De leerlingen uit de
verschillende klassen
mogen niet gemengd worden, maar het is wel mogelijk
om de leerkrachten te wisselen van klas. Zo gingen de
juffen van het 3de en het 6de voorlezen in de klasjes

van het eerste leerjaar. Meester Johan had een leuke
leesopdracht bedacht voor de leerlingen van het 6de
leerjaar. Meester Marc en juf Renild gingen voorlezen
in het 3de leerjaar en meester Jens mocht even naar
het 4de leerjaar. Juf Marlies las voor uit Pluk van de
Petteflet in het 2de en de leerlingen van 5A kregen
meester Gert op bezoek. Ook meester Wim mocht even
wisselen. Hij ging naar 5/6 om daar een half uurtje
voor te lezen. Zo konden we taalknap toch nog leuk
afsluiten.
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.schooltcentrum.be of je mag ook steeds de directie
contacteren.

Gratis film!
Omdat cultuurhuis Casino nog steeds haar deuren
gesloten moet houden, willen ze nog net voor de
krokusvakantie wat cultuurbeleving tot in onze school
brengen. Ze organiseren daarom een livestream
filmweek van ma 08/02 t.e.m. vr 12/02. Ze bieden alle
kleuter- en lagere scholen uit Houthalen-Helchteren 4
films aan die we gratis in de klas/eetzaal kunnen
bekijken en dat helemaal gratis!
➢ Ma 08/02: 3e kleuterklas – Buurman & Buurman
experimenteren erop los
➢ Di 09/02: 1ste en 2e leerjaar – De grote boze vos
en andere verhalen
➢ Do 11/02: 3de en 4de leerjaar – Aïlo: het dappere
rendier
➢ Vr 12/02: 5de en 6de leerjaar – Op de vlucht

➢ Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken
hebben de kinderen informatie gekregen over
Pater Damiaan en de Damiaanactie.
➢ Damiaanactie is een organisatie die over de hele
wereld gekend is en heel actief is in de zorg voor
slachtoffers van twee armoedeziektes, namelijk
melaatsheid en TBC.

➢ Elk jaar wordt er eind januari een grote
inzamelactie georganiseerd.
➢ Ook wij konden op school een pakje stiften of
sleutelhanger kopen.
➢ Samen verzamelden we! € 850 !
➢ Hierdoor zal de Damiaanactie 22 mensen kunnen
helpen.
➢ Bedankt voor jullie steun.
De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken.
Info
Lager
Woensdag 10 februari 2020
- 20u. Online info-moment “Naar het secundair”
voor de ouders van het 6de leerjaar.
Kleuter en Lager
Maandag 1 februari tot vrijdag 12 februari 2021
- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en
zusjes en kinderen personeel geboortejaar 2019
Krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met
vrijdag 19 februari maart 2021
- Er wordt opvang voorzien voor de ingeschreven
leerlingen. Meer uitleg vind je in de mail die
woensdag naar iedereen via het ouderplatform is
verstuurd.

