
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Oeps, vorige week is het krantje wat later verschenen, sorry! 

Maar deze week is het, zoals je kan lezen, weer netjes op tijd. 

Woensdag 23 maart startte er een nieuwe kleuter in de klas van 

juf Gina en Marleen. Lars is een vijfjarige kleuter die samen met 

zijn mama en papa terug in België is. Zij hebben een hele tijd in 

Amerika gewoond. 

Lars zijn papa is een oud-leerling van onze school. Blijkbaar een 

hele brave, want meester Luc kende hem niet      . Wij wensen 

Lars en zijn familie een warm welkom in ’t Centrum! 

 

De leerlingen van het zesde zijn deze week dan weer op bezoek 

geweest in het Lucerna-college. Zij volgden een voormiddag les 

in het middelbaar om er al eens van te proeven. Voor deze 

jongens en meisjes begint hun tijd op ’t Centrum op te korten. 

Wat gaat het plots supersnel! Nog een schoolweek en het is al 

paasvakantie. Hier en daar verschijnen de eerste korte broeken 

al op de speelplaats… Wij gaan stilletjes richting mooie 

lentedagen. De oudste kleuters hebben gisteren al lekker in het 

zonnetje gegeten! 

 

Ondertussen zijn de klassen bijna allemaal begonnen aan hun 

“schoolfeestdansje”. Op zaterdag 7 mei gaan onze leerlingen 

namelijk allemaal optreden voor jullie. Eindelijk gaat dat nog 

eens mogen. Wij gaan er samen één groot feest van maken! Kruis 

deze datum nu al aan in je agenda. 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan  

 



Info 

 

maandag 28 maart 2022 

Laatste zwembeurt voor de klassen 3 (juf Loredana), 2a 

(meester Wim) en 6 (juf Carmen). Deze zwembeurt hadden zij 

nog te goed! 

oudercontacten lagere school (op school!) 

 

dinsdag 29 maart 2022 

oudercontacten lagere school (op school!) 

vrijdag 1 april 2022 

Laat je vandaag niet foppen! 

Kids on Wheelz, een fietsproject voor onze leerlingen van het 

vijfde en het zesde leerjaar. 

 

Paasvakantie van maandag 4 april tot en met maandag 18 april  

 

 

zaterdag 7 mei 2022 

schoolfeest 

 


