
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Een week zonder de “groten” op de speelplaats, wat vreemd. Zij 

vertrokken maandagmorgen richting Brugge voor een  weekje 

openluchtklassen. Ondertussen heb je hun avonturen al een 

beetje kunnen volgen via onze website. Er staan heel wat leuke 

foto’s klaar! 

Het voorbije weekend waren er een paar “oud-leerlingen” (die 

van vorig jaar in het zesde) aan het feest! Nathan, Jules, Niels 

en Lara vierden zondag hun “Vormsel”. Ik weet natuurlijk niet of 

ze hun favoriete schoolkrantje nog lezen      , maar via deze weg 

ook nog eens proficiat! 

Alle infoavonden zijn nu achter de rug, en ook de 

oudervereniging is voor de eerste keer samen geweest. Een 

leuke grote groep met veel goede ideetjes!  

Vorige week stelden wij twee nieuwe leerkrachten voor, nu is het 

tijd om de nieuwe leerlingen van de lagere school even voor te 

stellen: 

 

Nicole 

Ik ben 9 jaar en ik zit het vijfde  

bij meester Marc. 

Mijn hobby is tekenen. 

’t Centrum is een beste school, mijn 

besties zijn Dilara en Nea. 

De school is leuk, maar de eerste dagen   

was het moeilijk. De eerste dag kwam ik  

Nea al tegen. Dankuwel dat jij er bent, Nea! 

 

 

 



Nisrine 

Ik ben 7 jaar en ik zit in het tweede  

bij meester Wim. 

Mijn hobby is ballet! Ik vind ’t Centrum  

een leuke school. Mijn beste 

vriendinnetje  

hier op school is Youssra. 

Ik vind mijn meester,  

meester Wim best wel leuk! 

 

 

Hatice 

Ik ben 6 jaar en ik zit in de  

klas van meester Jens. 

Het is hier een leuke school! 

Mijn hobby’s zijn turnen en 

tekenen. 

Ik speel het vaakst met Sena. 

 

 

 

 

Poyraz 

Ik ben 8 jaar en ik zit  

in het derde bij juf Loredana. 

Het is hier een leuke school,   

ik speel graag met Eray en Mert. 

Het liefst speel ik voetbal. 

Het is hier echt een leuke school! 

 

 



 

Liviana 

Ik ben nu negen jaar en 

ik zit in de klas bij juf Loredana. 

’t Centrum is een leuke school. 

Ik dans heel graag. 

mijn besties zijn Luna, Zarah en Sylh 

 

 

 

Mijn naam is Eray, 

ik ben 9 en ik zit bij  

juf Loredana in het derde. 

Mijn besties zijn Elisa, Liam en Enes.  

Ik doe heel graag basket.  

En ik vind het hier een leuke school! 

 

 

Timur is helemaal nieuw op deze  

school. Zijn Nederlands is nog  

niet zo goed. Meester Johan  

heeft dit tekstje voor hem geschreven. 

Binnenkort schrijft Timur zelf  

een stukje! 

Hij zit in het derde bij juf Loredana 

en Victoriia, Mark en Leonel helpen 

hem heel goed! 

 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan 



Info 

 

Maandag 20 september tot vrijdag 24 september 2021 

Openluchtklassen voor onze leerlingen van 5+6 

 

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       ) 

 

Dinsdag 29 september 

Uitstap met de bus naar de boomgaard voor onze jongste 

kleuters (klassen juf Nathalie, Juf Katie en juf Rebecca) 

 

Dinsdag 5 oktober 2021 

huiswerkklas 2de leerjaar (tweewekelijks) 

 

Donderdag 7 oktober 2021 

huiswerkklas 1ste leerjaar (wekelijks) 

Shorttrack voor de leerlingen van het zesde leerjaar 

Alles met de bal voor de leerlingen van het derde 

 

Woensdag 13 oktober 2021 

Kleuterproject oudste kleuters (wekelijks) 

 


