
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Opnieuw een weekje waarin de lessen afgewisseld werden 

met een paar speciale activiteiten! Onze leerlingen van het 

derde gingen donderdag (vorige week) naar “Alles met de 

bal”, een sportieve voormiddag waarop ze van alles deden 

met, u raadt het nooit, een bal! Juf Thérèse en Gino hebben 

de kinderen begeleid op deze leuke activiteit. Foto’s vind je 

op de website. 

 

De leerlingen van het zesde maakten op hetzelfde moment 

de schaatsbaan in Hasselt onveilig. Met de lijnbus trokken 

zij naar onze hoofdstad. Daar volgden zij een lesje 

“shorttrack”. Hoewel deelnemen natuurlijk veel belangrijker 

is dan winnen, zijn wij er natuurlijk fier op dat ze een paar 

medailles mee naar school brachten! 

 

En op woensdag 13 oktober kwamen voor het eerst sinds 

lang heel wat ouders van de 5-jarige kleuters op bezoek 

voor het kleuterproject. In de Broederkring (onze oude 

eetzaal) werkt juf Inky op woensdag telkens een uurtje 

met de (groot)ouders en daarna komen de kleuters erbij om 

eventjes samen te werken. Dat levert altijd heel leuke 

momenten op, en vaak ook hele fijne vriendschappen die 

lang standhouden. Wij zijn blij dat dit eindelijk weer 

opnieuw kan doorgaan! 

Nu zijn alle “huiswerkprojectjes” terug van start gegaan, 

Fijn dat er zo een grote opkomst is. Samen kunnen wij de 

kinderen goed begeleiden! 



En dan nu eindelijk plaats voor de terugkomers! Deze zes 

toppers waren “vroeger” al eens leerlingen van ’t Centrum. Om 

allerlei verschillende redenen veranderen zij van school. Maar 

sinds een tijdje zitten ze weer op onze schoolbanken. Natuurlijk 

zijn ze opnieuw welkom! Ik stel ze graag even aan u voor: 
 

Azra (Baysal) 

Ook ik ben 7 jaar, maar ik zit bij  

meester Gert in klas 1b. Net als mijn  

tweelingszus turn ik heel graag.  

Mijn beste vriendinnetjes zijn  

Pinar en mijn zus Rana! 

 

Rana (Baysal) 

Ik ben nu 7 jaar en ik zit in de  

klas bij juf Elke, dat is klas 2b.  

IK turn heel graag!  

Mijn besties hier op school  

zijn Azra, Hatice-Nur, en Camilia. 

 

 

Emile (Dewinter) 

Ik ben ondertussen 10 jaar  

en ik zit in klas 5 bij meester Marc.  

Ik vind ’t Centrum een  

superfijne school. Ik heb  

heel wat hobby’s: fun gym,  

basket en tegen mijn broer  

Jules vechten       Mijn beste maatjes 

hier op school zijn Imani en Celeste (mijn zusje) 

Het is weer super fijn om terug te zijn! 

 



Mounir (Amedjaou) 

Ik ben al 13 jaar en ik zit 

 nu bij juf Carmen in het zesde.  

Mijn hobby is nog steeds voetbal.  

(Vraag hem niet wie zijn lievelingsspeler is.)  

Mijn besties zijn nu Ariano, Elisa en Rania. 

Ik vind het fijn dat er op ’t Centrum  

nog steeds leuke kinderen en leerkrachten zijn! 

 

Inaya (De Francesco) 

Ik ben 9 jaar en ik zit in de klas bij  

juf Renild, dat is in klas 4a.  

Mijn vriendinnen hier op school zijn  

Naomi, Rianna, Aicha, Malak, Inaya, Lamia,  

Romy en Elisa! Heel lang geleden zat ik  

hier in de kleuterklasjes. 

 

Yusuf (Tasdemir) 

Ik ben 10 jaar en ik zit in de klas bij  

meester Marc (5de) Ik vind ’t Centrum  

een mooie school. Mijn hobby is voetbal.  

Ik heb al heel wat vrienden hier op school,  

het vaakst speel ik met Enes, Samet en Thami.  

Mijn meester is lief! 

 

Volgende week het laatste deel, de allernieuwste nieuwkomers! 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan 

 



De leerlingen van het vijfde (en hun meester) maakten volgend 

verslagje van hun theaterbezoek: 
 

Het vijfde en het zesde leerjaar zijn woensdag naar een 

toneelvoorstelling gaan kijken. Het stuk heette ‘Rookie Comedy’ 

en ging over Peter die op zijn neefje en nichtje van 13 en 11 

moet gaan ‘babysitten’ tijdens het weekend. De tieners hebben 

blijkbaar niet dezelfde interesses als hem. De voorstelling is 

gevuld met verwijzingen naar de hedendaagse rages (Fortnite, 

slijm maken, Tick Tock) 

Wat de leerlingen ervan vonden lees je hieronder: 
 

Ik vond het leuk en grappig. Hij kon heel goed doen alsof hij 

karate deed. Hij had een knuffel van Donald Trump en van 

Maggie de Block. Er waren ook leuke liedjes! (Berre) 

Ik vond het niet zo leuk, want hij heeft heel vaak scheldwoorden 

gebruikt en hij heeft zelfs zijn middelvinger opgestoken. 

Wanneer hij zijn liedjes zong en op zijn gitaar speelde, vond ik 

het wel mooi. Ik geef het 50,5/100. (Nicole) 

Ik vond het goed, maar er werd te veel gescholden. Er werd ook 

gebabysit. (Benito) 

Super leuk en grappig. De acteur was ook vriendelijk. (Gaël) 

 

 

 

 



Info 

 

Maandag 18 oktober 2021 

derde zwembeurt voor de klassen 6, 3 en 2a  

(juf Carmen, juf Loredana en meester Wim) 

 

Dinsdag 19 oktober 2021 

15.30 huiswerkklas 2de leerjaar 

 

Woensdag 20 oktober 2021 

10.00 Kleuterproject oudste kleuters (wekelijks) 

 

Donderdag 21 oktober 2021 

15.30 huiswerkklas 1ste leerjaar (wekelijks) 

 

 

 

Het eerste uurtje van de schooldag  

is voor ons vaak het uurtje dat  

wij de deur moeten opendoen voor  

kinderen die te laat op school komen. 

Soms tot 20 keer na elkaar. Dat is een  

beetje vervelend voor ons, vervelend voor  

de klasleerkrachten en héél vervelend  

voor de leerling in kwestie.  

Mama, papa probeer je goed op tijd te zijn? 

De school begint om 8.40 uur. 

Dank U wel!       

 


