
 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Vorige week zagen wij heel wat slaapkoppen op onze 

speelplaats. Heel wat kinderen (en leerkrachten) deden 

enthousiast mee aan de pyjama-dag van dit jaar! 

Schoolteam ’t Centrum heeft groot nieuws! Wij zijn 

een school met een plan. Volgend jaar beginnen wij aan 

onze “vernieuwbouw”. De school krijgt een upgrade. Een 

nieuwe eetzaal, drie nieuwe kleuterklassen en het 

administratieve gedeelte krijgt een volledig nieuwe 

look. Op de bovenverdieping komen vier nieuwe lokalen. 

Iets om naar uit te kijken, en wij houden jullie graag op 

de hoogte! 

De kinderen van de lagere school zijn nu hard aan het 

zwoegen voor de punten van hun tweede rapportje. Op 

maandag 29 en dinsdag 30 maart zullen de 

oudercontacten weer doorgaan. Een uitnodiging om in 

te schrijven zit al in je mailbox! 

Onze jongste kleutertjes werkten al een weekje rond 

Rupsje Nooitgenoeg, foto’s vind je op de volgende 

bladzijde. En deze week? Doen ze gewoon verder, … 

nooit genoeg, weet je wel! 

 

 

Vriendelijke groeten,  

Meester Johan 



Info 

Lager 

Maandag 22 maart 2021 

Zwemmen 3A, 3B en 5A  

 

Maandag 29 en dinsdag 30 maart 2021 

 Oudercontacten lagere school. De oudercontacten 

         gaan opnieuw online door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf maandag 29 maart dragen leerlingen van het 

vijfde en het zesde leerjaar op school een mondmasker! 

Deze nieuwe regel werd op woensdag 17 maart 

uitgevaardigd en geldt tot aan de paasvakantie! 

Vergeet het niet! 

 



Hier vind je nog enkele foto’s van onze jongste 

kleuters, werkend rond het thema van Rupsje 

Nooitgenoeg. En in pyjama, vorige week vrijdag! 

 

Ze mochten proeven van allerlei fruit, groenten ….want 

Rupsje Nooitgenoeg at ook van dit lekkers. Op een 

creatieve manier werkten ze rond de logische volgorde 

van ei tot vlinder. 

 
   

En hier in onze pyjama’s! 


