
 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De kinderen komen op tempo nu, de vakantie lijkt al ver weg en 

het gewone schoolritme zit er terug in. Wij willen jullie graag 

bedanken voor de goede opkomst bij deze activiteiten. Zowel op 

de welkomdag als op de infoavond hebben wij heel veel ouders 

kunnen zien en spreken, fijn! Zo werken wij heel graag. 

Hierover een klein stukje van het kleuterteam: 

Dinsdag mochten de ouders van k2-3 en k4 een kijkje komen 

nemen in de klas. 

Er waren veel ouders aanwezig en je merkte dat het zowel voor 

de juffen als voor de ouders nodig was om nog eens kennis te 

maken op een pre-coronamanier. We hebben jullie oprecht 

gemist. En hopen dat jullie snel weer elke dag een praatje 

kunnen komen maken aan onze klasdeur. 

Ook de mama van Eleanor en Miley deed een leuke oproep om bij 

het oudercomité te komen. Als je graag nog mee samen school 

wil maken met ons dan ben je van harte welkom. 

Neem dan zeker contact op met de voorzitter Marco Carota 

0495272486 mc.carotamarco@hotmail.com 

 

Volgende week gaan onze oudste leerlingen (die van het vijfde en 

het zesde leerjaar) er een weekje op uit. Zij vertrekken richting 

Brugge voor de openluchtklassen. Een ganse schoolweek leven en 

leren zij dan samen, ongetwijfeld een fantastisch avontuur! Een 

verslagje van die topweek volgt zeker als zij weer terug op 

school zijn. Wij duimen alvast voor een lekker zonnetje! 

 

Wij zijn het schooljaar gestart met heel wat nieuwe gezichten , 

zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen. Vanaf vandaag 
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stellen wij er elke week een paar voor. Vandaag meester Sander 

en juf Lien! 

 

Ik ben Lien. Ik ben 21 jaar en ik ben net van school. 

Ik heb hier in een lang verleden ook nog op school gezeten. 

Ik kom uit een groot gezin. 

Ik lees graag, speel muziek, gitaar en ukelele. 

Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 

Ik wil kinderen iets meegeven voor later zodat, 

ze hun eigen talenten ontdekken en dat ze er iets mee kunnen 

doen. 

(Juf Lien is zorgjuf, godsdienstjuf en vervangt juf Renilde op 

donderdag- en vrijdagnamiddag) 

 
 

Ik ben Sander 31 jaar. 

Ik ben leerkracht lichamelijke opvoeding. 

Ik heb een dochter Réne. 

Ik heb een vriendin Kim. 

Ik voetbal, loop, ski en speel tennis. 

Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 

Ik sport graag en ik ben graag met kinderen bezig. 

(Meester Sander geeft bij ons kleuterturnen.) 

 

Blij om jullie te mogen verwelkomen. 

Welkom in het Centrum de warmste school van Vlaanderen. 



Nog enkele kleine weetjes vanuit het kleuterteam: 

 

Ring Ring…..hier zijn we weer de fietsen mochten weer van stal 

want de kleuters van k4,k4-5 en k5 gaan weer elke dinsdag 

fietsen. 

Vergeet zeker je helm niet en voorzie alles van naam. 

 

 
 

 

We willen nog eens vragen om alles te voorzien van naam:  

jassen, golfjes brooddozen, koekjesdoosjes … 

Zo gaan er geen spulletjes verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan 

 

 



Info 

 

Donderdag 16 september 2021 

Info-avond voor de leerlingen van het eerste leerjaar 

 

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  

(zo kunnen onze zeeklassers een beetje langer uitrusten       ) 

 

 

 

Opstart huiswerk-klasjes en kleuterproject 

 

 

 

Dinsdag 5 oktober 2021 

huiswerkklas 2de leerjaar (tweewekelijks) 

 

Donderdag 7 oktober 2021 

huiswerkklas 1ste leerjaar (wekelijks) 

 

Woensdag 13 oktober 2021 

Kleuterproject oudste kleuters (wekelijks) 

 


