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

Editie 23: donderdag 4 maart 2021

Beste ouder(s)
De voorbije week kwam corona ineens wel heel dichtbij.
Ondertussen is er een zestal kinderen in quarantaine en
ook twee leerkrachten zitten een weekje thuis. Wij
zijn er dus nog niet vanaf.
Het is echt nodig om je aan de maatregelen te houden,
ook aan de poort als je je zoon of dochter hebt
gebracht. Blijf niet rondhangen en gezellig babbelen,
houd afstand en ga snel weer door. Vanochtend ben ik
even een kijkje gaan nemen aan de kleuterpoort. De
afstand werd zeker gerespecteerd en dat is top. Maar
blijf niet te lang wachten. Wij willen onze school graag
openhouden!
Juf Thérèse is er deze week niet. Eén klas ging naar
het bos om daar lekker te joggen in het lentezonnetje.
Enkele andere klassen genoten van de
behendigheidsomloop die werd opgesteld in de turnzaal.
Nog anderen gingen aan de slag met de honkbalknuppel! Tja, als het kriebelt moet je sporten, ook in
coronatijden! Goed bezig!

Vriendelijke groeten,
Meester Johan

Een heus klim- en klauterparcours!
Deze week was er een leuk klim- en klauterparcours
opgesteld in de turnzaal.
Alle kinderen van de school konden hier eens lekker van
genieten.
Dikke fun en megacool vonden de kinderen van 4A dat.
Deze foto’s maken het duidelijk.

De eitjes-challenge
De kinderen kregen anderhalve meter plakband, (die
lengtemaat kent nu iedereen ) en twintig rietjes om
een bescherming te bouwen rond een eitje. Een half
uurtje later werden de eitjes van de ladder naar
beneden gegooid! Leander zijn ei was het best
beschermd. Pas na een val van vier meter hoog, barstte
het open! Een leuke manier om probleemoplossend te
leren denken!
Enkele sfeerbeelden:

Daar is de lente!
In de kleuterschool is het al een beetje lente. De
kleuters van juf Gina en juf Karen zijn volop aan het
zaaien en aan het planten.
Bij de jongste kleuters zijn ze bezig met het thema
‘Rupsje Nooitgenoeg’. Deze rups heeft altijd honger en
is op zoek naar eten. Zo wordt hij een grote, dikke
rups. We hebben hierrond leuke activiteiten gedaan.
Bv. Buiten een zoektocht naar eten, een telactiviteit
door te springen in de hoepels.

Info
Lager
Maandag 08 maart 2021
Zwemmen 3A, 3B en 6A
(Zaterdag zal de juf/meester een WhatsApp-berichtje
sturen om dit te bevestigen.)
Donderdag 18 maart 2021
Kangoeroewedstrijd
Maandag 29 en dinsdag 30 maart 2021
Online oudercontacten lager
Kleuters
Maandag 15 maart en donderdag 18 maart 2021
Online oudercontacten voor de klas van juf
Rebecca en juf Iranka (K4)
Maandag 15 maart 2021
Online oudercontacten voor de 4-jarige kleuters
van juf Gina (K4-5)
Maandag 22 maart 2021
Online oudercontacten voor de 5-jarige kleuters
van juf Gina (K4-5)
In de volgende editie van Het Belang van ’t Centrum
zullen we jullie op de hoogte brengen wanneer de
oudercontacten van de andere kleuterklasjes zullen
plaatsvinden.

