
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De openluchtklassers zijn back in town, en of ze het goed gehad 

hebben. Op de site vind je heel wat foto’s! 

Deze week gingen ook onze jongsten op stap, met name naar de 

boomgaard. Wat een avontuur! Met de grote bus naar Sint-

Truiden en daar de wei in om appels te plukken. Ondergetekende 

kreeg een appel toen de kleuters aankwamen op school, en die 

appel was niet alleen heel mooi, die was ook lekker, echt lekker! 

Juf Nathalie maakte ook een mooi verslagje (waarvoor dank), 

dat kan je op de volgende bladzijde lezen!  
 

Jammer genoeg ook een beetje minder leuk nieuws deze week. 

Met het langzaamaan verdwijnen van Corona steken de 

kriebelbeestjes weer de kop op. Er zijn al enkele meldingen 

geweest van luizen. De klassen de getroffen zijn, zijn gemaild. 

Een grote actie van ons kriebelteam staat gepland voor de 

volgende weken. Houd ondertussen je kind goed in de gaten, en 

geef ons zeker een seintje als je iets kan ontdekken. Samen 

krijgen wij dit probleem weer opgelost. 

 

’t Centrum een leuke school? Ik ben er bijna zeker van, 

ondertussen zitten 6 ex-leerlingen terug op onze schoolbanken. 

Vorige week kregen de echte nieuwkomers een plekje in de 

krant. Volgende week zie je hier onze terugkomers staan! Zij 

kwamen terug van een andere school, misschien wel omdat het 

hier super is! (Mounir, Emiel, Yusuf, Inaya, Azra en Rana) 

  

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan 

 

 



 

Het”persbericht” van juf Nathalie 
 

Tijdens de week van 20 tot 24 september doorbraken de 

leerlingen van het 5e en 6e de gewone klassituatie en gingen er 

vandoor met de trein op openluchtklassen. 

Zo leren leerkrachten en leerlingen elkaar op een heel andere 

manier kennen en beleven ze een dag helemaal anders dan op 

school.Aan het begin van het schooljaar is dit een mooie start. 

Openluchtklassen zijn een hele uitdaging voor kinderen….ze leren 

zelfstandig zijn, samenwerken, rekening houden met elkaar… 

Dat ze actief bezig zijn kan je op deze foto’s zien, dat de 

activiteiten ook nog eens  leerrijk zijn is mooi meegenomen       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De kleuters van Juf Rebecca, Juf An, Juf Katie , Juf Karine, 

meester Sander  en juf Nathalie gingen dinsdag samen naar de 

appelboomgaard. 

Dit was natuurlijk een hele belevenis! De kleuters keken hun 

ogen uit, zoveel appels bij elkaar! Appels plukken, eraan ruiken, 

proeven,  ‘plukmeneertjes’ en ‘plukmevrouwtjes’ tegen-

komen…lege en volle kratten met appels , een tractor…wat 

hebben we veel gezien en beleefd. 

Spelen en ravotten in de weide waar nog allemaal fruitbomen , 

dieren staan. Op weg naar huis zagen we heel wat slapende 

snoetjes in de bus      . 

Hier enkele sfeerbeelden maar kijk gerust op de website van de 

school voor nog meer leuke fotootjes.  
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De papa van Afra, Mira en Miraç bracht honingraten mee. 

Dit was heel interessant voor de kleuters om dit eens van 

dichtbij te bekijken en natuurlijk ook eens te proeven. 

En ook dit was weer lekker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info 

 

Maandag 4 oktober 2021 

eerste zwembeurt voor de klassen 6, 3 en 2a  

(juf Carmen, juf Loredana en meester Wim) 

Inentingen door het CLB voor het 1ste en het 5de leerjaar  

(meester Gert, meester Jens en meester Marc) 

 

Dinsdag 5 oktober 2021 

15.30 huiswerkklas 2de leerjaar (tweewekelijks) 

 

Donderdag 7 oktober 2021 

15.30 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 

10.00 Kleuterproject oudste kleuters (wekelijks) 

 

Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 2021 

Controle door het kriebelteam 


