
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Normaal gezien zouden wij dit jaar opnieuw een muzisch feest 

verzorgen. Door omstandigheden (lees Corona) hebben wij dat 

moeten uitstellen. Daarom willen wij u nu al laten weten dat wij 

op zaterdag 22 januari een “magische wintertocht” gaan 

organiseren. Wat dat juist gaat zijn, hoort u nog van ons, maar 

de datum kunnen jullie nu alvast markeren in de gezinsagenda’s! 

 

Zondag was het opnieuw feest voor een aantal leerlingen van 

onze school: Andreas, Daniella, Finne, Milena en Vince vierden 

hun eerste communie! Proficiat. 

 

En op dinsdag was het de dag van de leerkracht, door onze 

oudervereniging vertaald naar “dag van het lekkers”! En het 

schoolteam heeft ervan genoten. ’s Morgens een flesje fruitsap, 

een croissant en een knapperig chocoladebroodje, ’s middags een 

broodje gezond en na school nog een heerlijk dessertje. Je zou 

zomaar hopen dat je hier mag lesgeven, wat worden wij toch 

verwend! Via deze weg een welgemeende “dank u wel” van het 

schoolteam! 

 

Verder ging vorige week ook de “dag van de sportclub” door. De 

foto’s van onze sportievelingen vind je een beetje verder.  

Op de website van de school vind je daarnaast ook de foto’s van 

onze eerste “dierenfamilie-activiteit”. De leerlingen van het 

zesde namen hun taak als kapitein ter harte en zorgden voor de 

eerste keer voor hun groepje. Ook dit was weer een gezellige 

namiddag. Zo leuk dat de kinderen weer samen kunnen en mogen 

spelen. 

 



Ook bij de kleuters werd er weer een heel verslag gemaakt!  

Wat er allemaal gebeurde lees je hier! 

De klassen van juf Gina en juf Karen zijn ondertussen gevuld 

met kleine uitvinders. 

Pompom was verdrietig, hij vond dat hij niet zo handig was. 

Gelukkig zitten er in de klassen slimme en handige kleuters. 

De kleuters zijn druk in de weer met het helpen van Pompom. Ze 

bedenken allerlei dingen en maken ze. 

Ze bouwen hutten, zoeken oplossingen om over een hoge 

schutting te geraken, denken na wat ze willen maken en gaan aan 

de slag. De kinderen maken een vogelhuisje, een laptop, … 

 

           
 

In de klas van juf Rebecca was het Loeloe die een probleem had. 

In haar schatkist zat een slinger van herfstbladeren. Maar de 

slinger was maar half. Loeloe had te weinig blaadjes. 

Maar de kleuters wisten raad. Samen met juf Rebecca en juf 

Ann trokken ze naar het bos. Ze gingen op zoek naar mooi 

gekleurde blaadjes en andere herfstschatten. Vooral takken 

trokken de aandacht. Al de schatten mochten mee naar de klas. 



      
 
     
 

 

 
             
 

 

 

 

 



 
 

Verder willen wij nog even meegeven dat er weer opvang zal 

georganiseerd worden tijdens de herfstvakantie. Op 1 en 2 

november is de opvang gesloten (dit zijn wettelijke feestdagen), 

maar voor 3,4 en 5 november kunnen jullie inschrijven. Ouders 

die regelmatig gebruik maken van de opvang kregen hierrond ook 

al een mailtje. 

Inschrijven kan via bkoinschrijvingenherfst2021@houthalen-

helchteren.be of via het onthaal van het kinderdagverblijf de 

Sijsjes. 

 

En zo blijft er deze week weer geen plaats meer over voor de 

foto’s van de nieuwkomers. Volgende week zal ik er een plekje 

voor voorzien. Deze week werden er weer twee nieuwe leerlingen 

ingeschreven! Welkom in ’t Centrum, Nashaab en Isabella. 

Volgende week volgen de foto’s en een kort woordje uitleg. 

 
Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan 
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Info 

 

Maandag 11 oktober 2021 

tweede zwembeurt voor de klassen 6, 3 en 2a  

(juf Carmen, juf Loredana en meester Wim) 

Vanaf vandaag starten de oudercontacten bij de kleuters, 

hiervoor ontving u een mailtje 

 

Woensdag 13 oktober 2021 

10.00 Kleuterproject oudste kleuters (wekelijks) 

10.00 theatervoorstelling Rookie Comedy voor 5 en 6  

 

Donderdag 14 oktober 2021 

15.30 huiswerkklas 1ste leerjaar (wekelijks) 

 

Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 2021 

Controle door het kriebelteam 

 

 

Opgepast op vrijdag 12 november en op vrijdag 24 december 

zal er geen opvang zijn op school! Dan is de opvang gesloten, 

dit zijn wettelijke feestdagen, ook voor het opvangteam. 

 


