Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
Dat de inschrijvingen voor volgend schooljaar lopende zijn (voor
nieuwe leerlingen) heb je ongetwijfeld in het nieuws ook zien
passeren. Gelukkig zijn er hier geen kampeertoestanden. Tot
hiertoe is het vrij goed verlopen, er melden zich de voorbije
weken 22 nieuwe leerlingen aan voor het volgende schooljaar! In
de loop van de volgende weken komen deze nieuwelingen zich ook
effectief inschrijven.
De leerlingen van het zesde zijn ondertussen druk aan het
nadenken waar “zij hun kunstjes volgend schooljaar gaan
vertonen”. Zo kraakten zij vrijdagnamiddag een “ontdek-box” die
de studenten van Don Bosco voor hen in elkaar staken. Dinsdag
gaan ze nog op bezoek in het Lucerna College. Het is een
spannende tijd voor onze zesdeklassers! Nu ze de scholen uit de
buurt allemaal bezocht hebben, kunnen ze hun keuze maken.
De oudste kleutertjes (die van geboortejaar 2016) gingen
maandag voor de eerste keer zwemmen in Molenheide. Wat een
avontuur! Eerst één uurtje les en dan de bus op voor een ganse
voormiddag waterpret.
En op donderdag 17 maart namen wij weer deel aan de
Kangoeroetoets, een spannende uitdaging voor onze
rekenwondertjes!
En nu wordt het tijd om een feestje te plannen! Op zaterdag 7
mei wordt onze speelplaats weer een megagroot terras en
treden alle kinderen van ’t Centrum op. U komt toch ook? Noteer
deze datum nu al in je agenda.
Vriendelijke groeten,
meester Luc & Johan

Info
maandag 21 maart 2022
tweede zwembeurt voor onze oudste kleuters
dinsdag 22 maart 2022
Het zesde leerjaar gaat op bezoek in het Lucerna-college.
donderdag 24 maart 2022
bibliotheekbezoek voor de klassen 5, 2b en 6
kijkdag voor de nieuwe instappertjes van k2-3
vrijdag 25 maart 2022
theatervoorstelling Piccolo voor al onze kleuters

zaterdag 7 mei 2022
schoolfeest
De vijf-jarige kleuters zijn maandag gaan zwemmen, dat was
heel leuk. Maandagavond kwamen er heel wat berichtje binnen in
de whatsapp-groep. Van de jongens van K5 was er, denk ik toch,
maar eentje die alles terug mee naar huis heeft genomen.
De anderen hadden of iets niet bij of iets verkeerd bij. Op zich
heel grappig, gelukkig kwam alles terug mee naar school en
gingen alle kleuters weer naar het juiste gezin!

