
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 29: donderdag 6 mei 2021 

 
 



Beste ouder(s) 
 

De leerlingen van het zesde vinden het nieuws in dit krantje 

meestal te ernstig. Zij wilden graag een keertje goed 

nieuws in de krant. Dus gingen zij zelf aan de slag, top! 

Na al het minder leuke nieuws willen we deze week toch nog 

eens graag een ‘goed’ nieuwskrantje. 

Sinds oktober 2020 waren er 2 extra leden in klas 6A. De 2 

rupsen aten eerst een hele hoop wortelloof en daarna 

vormden zich 2 mooie groene popjes.  

Vorige week dinsdag merkten we op dat er 1 van de popjes 

zwart werd. Eerst dachten we dat het popje was gestorven, 

maar na een uurtje was er beweging te zien in de pop. 

Nog een half uurtje later, tijdens een lesje taal, verschrok 

Maret zich heel hard, want er bewoog iets in de doos. De 

vlinder was uitgekomen en zag er toch maar raar uit. 

Het duurde tot de namiddag voordat we een mooie vlinder 

konden bewonderen. Wij hebben deze mooie vlinder  

buitengezet in de haag aan onze schoolpoort. Hopelijk komt 

het 2de popje nu ook snel uit! (de foto’s vind je verder) 

Onze juf is ook nog druk bezig geweest met het pestlied. 

We willen graag nog een clipje maken zodat de leerlingen 

een tof filmpje voorgeschoteld krijgen met een boodschap 

tegen pesten. 

Het liedje is klaar, maar het filmpje nog niet. We hopen dat 

er snel gefilmd kan worden!!! 
 

Bedankt journalisten van het zesde!  

Vriendelijke groeten,  

meester Johan 



Info 
Maandag 10 mei 2021 

 Tweede zwembeurt voor 1a, 1b en 2 

 

Woensdag 12 mei 

Lokale verlofdag 

Dit is ook de dag van het Suikerfeest, eigenlijk zeggen wij 

beter het Ramadanfeest of "Eid al-Fitr", het einde van de 

Ramadan. 

 

Vandaag trouwt juf Mirella!! 

Helaas geen groot feest, maar even goed een hele dikke 

proficiat van heel ’t Centrum! 

 

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 

 geen school wegens Hemelvaart 

 

Maandag 17 mei 2021 

 Derde zwembeurt voor 1a, 1b en 2 

 
 

 


