
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 1: 8 september 2021 

 
 



Beste ouder(s) 

 

Eindelijk zit de vakantie er op! Een school zonder 

leerlingen, dat voelt echt niet als een school. Wat was het 

leuk om al die snoetjes terug te zien op de welkomdag! 

De meesters en de juffen hebben er ook van genoten. Jullie 

opkomst was zeer groot, wij hebben bijna alle kinderen al 

een keertje gezien voor de eerste echte schooldag van het 

nieuwe schooljaar!. 

 

En ook op 1 september zijn wij weer goed gestart! Bij de 

kleuters sober om zo het afscheid te vergemakkelijken. In 

de lagere school een beetje feestelijker, waarbij de 

klasleerkrachten even hun beste dansmoves lieten 

bewonderen. Het was verrassend, gezellig en leuk. Check 

onze website even voor filmpjes en foto’s. 

 

Gelukkig zijn er ondertussen niet meer al te veel Corona-

beperkingen, wij zijn langzaam maar zeker terug op weg 

naar een normaal schooljaar, eindelijk… 

Binnenkort nodigen de klasleerkrachten jullie uit voor een 

info-avond. Doe zeker je best om dan aanwezig te zijn, zo 

krijg je snel een klare kijk op een gewone klasdag in de klas 

van je kind. Je kreeg al een uitnodiging via het 

ouderplatform. 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan 

 



 

Info 
 

Donderdag 9 september 2021 

Info-avond voor de klassen van juf Katie (K2/3a), juf Nathalie 

(K2/3b) en juf Rebecca (K4). Start om 19.30 uur 

 

Maandag 13 september 2021 

Info-avond voor de klassen van juf Renilde (4a) en juf Marlies 

(4b). Start om 20.00 uur 

 

Dinsdag 14 september 2021 

Info-avond voor de klassen van juf Gina (K4-5), juf Karen (K5), 

meester Wim (2a), juf Elke (2b) en juf Loredana (3) 

Start om 19.30 uur 

 

Maandag 20 september tot vrijdag 24 september 2021 

Openluchtklassen voor onze leerlingen van 5+6 

 

Maandag 20 september 2021 

Eerste vergadering van de oudervereniging om 20.00 uur 

 

Maandag 27 september 2021 

kermismaandag, onze eerste LOKALE VERLOFDAG!  

Geen school voor de leerlingen van ‘t Centrum 

  

 

 

 

 

  



 

 

De eerste foto’s staan al op de site, 

deze foto’s vind je bij het algemene 

gedeelte. Maar ook per klas staan er al 

wat foto’s online! 

 

 

 

 

 

foto's op de website 

 

 

 

 

 

 

http://176.62.136.57/photo/#!Albums/album_323032312d32303232

