Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s),
Wat ben ik blij dat ik terug op school ben! Drie weken thuis is
veel te lang… En ik denk dat de laatste weken voor de vakantie
best wel leuke weken waren. Aan de klaswanden hangen alleszins
hele griezelige, maar tegelijk heel mooie knutselwerkjes. Ook
werd er soep gekookt op deze griezeldagen, kijk maar eens naar
deze leuke foto’s. Oh ja, die groene snoetjes zijn er gekomen na
het schminken, niet na het
drinken van de soep

Dit vonden de leerlingen van
het vierde van “de laatste”
schooldag:
Wat ik vandaag heel leuk vond was
dat we ons konden verkleden, we hebben veel activiteiten gedaan in de klas
zoals dansen. We hebben foto’s gemaakt in onze Halloween kleren. Daarom
vind ik deze dag leuk – Naomi 4A
Ik vind Halloween zo leuk, want je mag je verkleden en je kunt ook mensen
doen verschieten en enge films kijken – Lamia 4A
Het is vandaag Halloween en we mochten ons verkleden. En namiddag doen we
hopelijk een leuke activiteit – Maut 4A
Een foto van deze lieverdjes vind je onderaan!

Maandagmorgen zijn vijf nieuwe kleutertjes begonnen aan hun
schoolloopbaan. Als alles goed loopt, zijn ze gestart aan een
avontuur van bijna tien jaar ’t Centrum! Welkom Mira, Amirah,
Burhan, Imrane en Rachaad.
Maar evengoed was er ineens een nieuw snoetje in het vierde bij
juf Renild.
Berat, de grote neef van Omer, Hamza en Muhammed. Hij heeft
zijn draai al goed gevonden in ’t Centrum!
Morgen (donderdag) is het 11 november, dan vieren wij
wapenstilstand en hebben wij een vrije dag!
Op vrijdag maken wij de brug NIET, dat wil zeggen dat het een
doodgewone schooldag is. (Maar de opvang zal gesloten zijn,
sorry)
Voorlopig hebben wij de activiteiten met ouders even “on hold”
gezet. Wij houden jullie op de hoogte als de activiteiten terug
van start kunnen gaan. De huiswerkklas in het eerste en het
tweede en ook het kleuterproject gaan dus even niet door.
Hopelijk kunnen wij er snel weer aan beginnen!
Ook gaan wij snel kunnen melden of de oudercontacten na het
eerste rapportje (begin december) gewoon kunnen doorgaan. Het
kan natuurlijk ook zijn dat wij weer digitaal gaan moeten werken.
Je hoort nog van ons!
Vriendelijke groeten,
meester Luc & Johan

De griezels van het vierde

Info
Donderdag 11 november ‘21
Vandaag is het geen school, het is WAPENSTILSTAND, wij
herdenken het einde van de eerste wereldoorlog.
Vrijdag 12 november ‘21
Vandaag is het WEL school, maar er is GEEN OPVANG.
De leerkrachten verzorgen voor school het toezicht vanaf 8.100
uur en na school tot 15.30 uur.
Deze week zijn Lomme en Aisha te gast op onze school,
zij komen een weekje stage lopen.
Woensdag 17 november ‘21
De oudervereniging gaat helpen op de kienavond in HouthalenOost. Als je graag ook wil helpen mag je de school even
contacteren.

Mama, papa probeer je op tijd op
school te zijn. Elke morgen komen er
meer dan tien kinderen te laat.
(en meestal kunnen zij daar niets aan
doen)

