
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Eindelijk zijn wij terug op school, dit was de langste 

kerstvakantie van mijn hele leven! 

Tijdens de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van Mark 

(klas 4b) en Malak (klas 4b), zij gaan nu naar een andere school. 

Maar in de plaats kregen wij vier nieuwe instappertjes! Bij juf 

Nathalie komen sinds maandag Fetije en Ensar elke morgen 

vrolijk de klas binnen, bij juf Katie zijn Lina en Burhan de nieuwe 

snoetjes in de groep. Hartelijk welkom in de grote, gezellige 

familie van ’t Centrum! 

 

Maandagnamiddag trokken er vijf klassen op uit! Zij mochten 

eindelijk nog eens naar het toneel. Alleen onze school was te 

gast in het Casino. Meester Gert en juf Elke schreven volgend 

kort verslagje: 

Aiaiai 

De eerste week van het nieuwe jaar begon al leuk voor de oudste 

kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar. Zij mochten in 

het casino naar de voorstelling “Aiaiai” van theater Froefroe. 

Het werd een leuke voorstelling. Het verhaal was gebaseerd op 

het prentenboek “Hallo, klein Biggetje” van Janosch. Een 

aanrader, als je het in de bib tegenkomt. 



Het boek gaat over Tijgertje, die in Biggetje een nieuwe vriend 

vindt. Maar dan blijft zijn beste vriend Beertje alleen achter. 

Tijdens de voorstelling genoten de kinderen van een dansende 

vlieg, een Franssprekende rat, een platgetrapte kabouter (aiaiai) 

en een megagrote wolf, die af en toe een personage opslokte 

(aiaiai !) 

Ze zagen een vogel die geen ei wilde leggen, een big die dat wel 

deed en een haas die kon toveren met wortels. 

Zeker de moeite als je de voorstelling zelf kan gaan bekijken. 

Het spel zit vol fijne muziek, zoals je ook in de filmpjes op de 

website van Froefroe kan zien. 

Het slotlied van de voorstelling is een echt feest. 

 

Volgende week gaat de vaccinatiecampagne in de scholen van 

start. Als ouders hebben kunnen jullie kiezen of je je kind (vanaf 

5 jaar) laat vaccineren. Het moest niet, maar het mocht! En je 

kan het jezelf gemakkelijk maken. De mensen van het 

vaccinatiecentrum komen tot op school. Je kan er natuurlijk ook 

voor kiezen om zelf met je kind naar het NAC te gaan. 

In de loop van volgende week komt het vaccinatieteam langs. Op 

dit moment is nog niet duidelijk op welke dag. Zo snel als dit 

duidelijk is, communiceren wij dit! 

 

Vanaf volgende week kunnen er nieuwe kinderen ingeschreven 

worden voor volgend schooljaar. Ken je nog broertjes, zusjes, 

buurjongens of buurmeisjes die op zoek zijn naar een school? 

Wijs hen dan zeker de weg naar ’t Centrum. 

 

Vriendelijke groeten,  

en drie dikke Nieuwjaarszoenen 

van meester Luc&Johan  

https://www.froefroe.be/nl/production/13562/aiaiai


Info 

 

Maandag 17 januari 2022 

Eerste zwembeurt voor de klassen 4a (juf Renilde), 2b (juf Elke) 

en 5 (meester Marc). Vergeet je zwembroek/badpak niet want 

ook in 2022 mag je niet zwemmen in je “zonderbroek”       

(zij gaan de zes volgende weken zwemmen) 

Start van de inschrijvingsperiode voor broers en zussen 

 

Dinsdag 18 januari 2022 

Muzikale theatervoorstelling “Pong” voor de leerlingen van het 

derde en het vierde! 

 

 

 
 

 

Schoolteam ’t Centrum wenst jullie graag nog het allerbeste voor 2022!  


