
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

De start van het nieuwe schooljaar! 

Wordt het eindelijk terug een schooljaar zonder die rare 

ziekte? Wij hopen het samen met jullie. Eindelijk kunnen wij 

jullie terug ontvangen op school en daar willen wij dan ook werk 

van maken. Elke dag opnieuw… 

En daar zijn wij vanmorgen al mee begonnen:  

Vanmorgen om kwart voor negen kwam de wedstrijdwagen van de 

Ronde van ‘t Centrum de speelplaats opgereden met in haar 

kielzog de negen afgetrainde deelnemers. Op verschillende 

fietsachtige voertuigen streden deze krachtpatsers voor de 

titel van snelste leerkracht. Het werd een echte afvalrace: een 

diskwalificatie, een valpartij, een spookrijder, iemand die selfies 

maakte met het publiek… Uiteindelijk werd het een spannend 

spurtje tussen de dames van 3 + 4. Toen juf Loredana en juf 

Marlies onderling een klein akkefietje hadden, greep nieuwkomer 

Sofie haar kans en won de race met glans! 

 

Vanaf vandaag zal je je kleuter terug in de klas kunnen ophalen 

na school. Dat gaat het contact tussen ouders en leerkrachten 

terug nieuw leven inblazen. 

Ook voor de kinderen van de lagere school zal je “dichterbij” 

kunnen komen, de leerkrachten komen met hun klas tot op de 

speelplaats, daar kan je hem of haar weer oppikken. 

Wij vragen wel wat discipline van jullie, de ouders! Wacht op de 

juiste plek op je kind en verlaat de school via de 

kleuterspeelplaats. Zo organiseren wij een eenrichtingsverkeer 

en hebben wij veel meer overzicht en wordt het veiliger voor 

onze leerlingen. Mogen wij op jullie medewerking rekenen? 

Je komt via de grote poort (van de lagere school) binnen na 

schooltijd, en gaat dan ofwel je kleuter(s) afhalen ofwel ga je 



direct naar het wachtvak voor de klas van juf Katie. Als het ooit 

nog eens zou regenen kan je er zelfs droog staan onder het 

afdak! Daarna ga je met je kind(eren) via de kleuterspeelplaats 

weer richting Kloosterstraat. Dat moet lukken! 
 

Vandaag zijn er heel wat nieuwe gezichten te bespeuren op onze 

speelplaats, niet alleen nieuwe leerlingen, maar ook drie nieuwe 

leerkrachten. Vanaf dit jaar zijn juf Sofie en juf Dephny 

voltijds aangesteld op onze school. Juf Dephny is zorgleerkracht 

in heel wat klassen, zowel bij de kleintjes (eerste en tweede 

leerjaar) als bij de groten (vijfde en zesde leerjaar). Vorig jaar 

kwam juf Sofie op vrijdagvoormiddag helpen in het eerste 

leerjaar, maar nu is juf Sofie is de juf van klas 3b! Voor de 

lessen protestantse godsdienst zal juf Melina nu zorgen. 

Juf Elke ga je de eerste dagen nog niet zien, zij geniet nog een 

paar weekjes van haar bevallingsrust. Juf Lien vervangt haar in 

klas 2b. 

Sinds deze week zijn wij ook te vinden op facebook, de pagina 

van Basisschool ’t Centrum zal je regelmatig nieuwe meldingen, 

foto’s en filmpjes zien verschijnen. Zo willen wij onze school wat 

meer in de focus zetten! 
 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 
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Info 

 

Als je met de bus komt, denk er dan aan om 

op tijd je abonnement te vernieuwen! 

 

Donderdag 1 september 

Start van het nieuwe schooljaar! 

 

Vrijdag 2 september 

Mensen van de muziekacademie  komen reclame maken in de 

klassen van het 2de en het 3de 

 

 

Op woensdag 21 september en op maandag 26 september zal de 

school gesloten zijn voor de leerlingen. 

Op woensdag 21 september gaat onze eerste studiedag door,  

op maandag 26 september hebben wij onze eerste lokale 

verlofdag, zoals elk jaar zorgen wij ervoor dat er op 

“kermismaandag” een vrije dag valt. 

Denk er nu al aan om je opvang te regelen. 

 

 

Maandag 12 september 

Eerste zwembeurt voor de klassen van het derde en het vierde 

(klas 3a van juf Loredana, klas 3b van juf Sofie en klas 4 van juf 

Marlies) 


