Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
Dit is hoe ik mij voel, ik ben het meer
dan beu, dat stomme Corona-gedoe. Ik
zou het zo graag eens uitschreeuwen.
Maar dat gaat niet helpen, spijtig!
Vorige donderdag moest juf Marlies
nog ziekjes naar huis, maandag kwam
meester Marc weer terug en … vertrok
meester Wim ziek naar huis, even later belde juf Karen dat het
echt niet meer ging…
Gelukkig konden juf Ann, juf Lien en juf Laura deze
afwezigheden grotendeels opvangen. Ons schoolteam gaat daar
heel flexibel mee om, wat een geluk! Kindvrije uurtjes worden
opgeofferd, een extra toezicht wordt met de glimlach
overgenomen… Maar toch hoop ik dat wij er bijna vanaf zijn, het
is genoeg geweest!
En opnieuw ook goed nieuws! Bij juf Rebecca zijn er sinds deze
week weer twee toffe meisjes bijgekomen. Mina en Meryem zijn
de nieuwste kleutertjes van ’t Centrum. Hartelijk welkom in de
grote familie van ’t Centrum!
Volgende week vrijdag, op 18 februari zal onze school niet open
gaan. Dan gaat onze tweede pedagogische studiedag door. In
plaats van de kinderen nemen dan de leerkrachten hun plekje in
op de schoolbanken. Zo blijven wij ons verder vormen om de
kinderen goed te blijven begeleiden. Geniet samen met je
kind(eren) van het lange weekend!
Vriendelijke groeten,
meester Luc&Johan

Info
Maandag 15 februari 2022
Vijfde zwembeurt voor de klassen 4a (juf Renilde), 2b (juf Elke)
en 5 (meester Marc).
Vrijdag 18 februari 2022
Tweede pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)
Wist je dat … ?
De kleuters van k4 (de klas van juf Rebecca) echte mini-chefs
zijn?
Binnen het thema winter gingen zij aan de slag om een winter
soepje te maken. De mama’s dachten op voorhand dat hier heel
wat kleuters hun neus voor op zouden halen. Soep? Dat vinden de
kleuters niet zo lekker! Tot ze in de klas zelf aan de slag gingen.
Gewapend met een aardappelmesje en een snijplankje versneden
ze de uien en de prei tot klein brokjes, daarna wat tuinkruiden
erbij, bouillonblokjes en water. Even laten koken, de mixer
erdoor en je hebt een feestmaal!
De kleuters hebben ervan gesmuld.

