Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
De info-dagen zitten er bijna op. Jullie weten nu wat de
leerkrachten van jullie kinderen verlangen in de klas, jullie
kennen nu de klasafspraken ook… Heel wat ouders waren er op
deze infomomenten en dat appreciëren wij! Het maakt
samenwerken weer gemakkelijker. Superbelangrijk, wij zien de
ouders echt als partners, samen zorgen wij voor de verdere
ontwikkeling van jullie grootste schatten!
Het zwemmen (elke klas ging in de loop van het schooljaar
normaal gezien 6 keer zwemmen) wordt maandag ook terug
opgestart. De prijs van een zwembeurt ging weer omhoog en
daarom hebben opnieuw een overleg gevraagd met “Molenheide”.
Wij proberen er de beste deal uit te halen voor u en uw kind.
Wij gaan uiteindelijk één keer minder zwemmen, om zo de prijs
een beetje te drukken. In deze moeilijke tijd moeten wij goed
opletten waaraan wij onze centjes uitgeven!
Volgende woensdag gaan onze leerkrachten weer de
schoolbanken op. Het project “digi-sprong” heeft gezorgd voor
extra middelen op ICT-gebied. Onze leerkrachten krijgen op 21
september een studiedag rond het gebruik van deze nieuwe
middelen; Voor de kinderen is er op die dag geen les. De opvang
zal wel open zijn, denk eraan om daarvoor te reserveren!
op woensdagavond mogen de ouders die dat willen nog eens naar
school komen. Dan gaat de eerste vergadering door van onze
oudervereniging. Momenteel hebben wij zo een tiental leden,
maar wij kunnen altijd nieuwe helpende handen gebruiken. Wil je
eens komen kijken en luisteren wat wij te vertellen hebben? Kom
dan woensdag om 20.00 uur even aanbellen aan de hoofdingang!

Hieronder vind je foto’s van twee nieuwe “dingen” in ’t Centrum.
Om te beginnen onze nieuwe kleuters natuurlijk, maar ook de
nieuwe deurstickers zijn de moeite om eens te bekijken!
Hier zijn ze dan, onze nieuwkomertjes bij de kleuters. Sinds één
september zijn deze vrolijke snoetjes elke dag te zien op en
rond de speelplaats van ’t Centrum!
De vrolijke bende van drie (bovenaan) zijn de nieuwkomers bij
juf Karen. Melih, Asel en Alya poseren samen met Pompom, ze
kwamen over van een andere school, ik hoop dat ze hun draai al
een beetje gevonden hebben.

Onderaan op de foto zie je Artun, Sara, Ada en Nejat. Dat zijn
de jongste instappertjes in de klas van juf Katie en juf Nathalie,
welkom in ’t Centrum!
En dan onze nieuwe deurstickers. Eerst hingen er wat saaie,
ouderwetse, kantoorachtige bordjes naast elke deur.

Die zijn nu vervangen door een kleurrijke en creatieve sticker
waarop alle nodige info staat.
Veel kindvriendelijker en ook nog eens erg duidelijk.
Een paar creatieve geesten kwamen met het idee en dan deed
het Cricut-machine van meester Wim de rest. Het resultaat mag
gezien worden, kijk maar!

De andere lokalen volgen nu snel, de gang wordt ineens een stuk
vrolijker om door te wandelen!
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Info
Maandag 19 september
De kinderen van het derde en het vierde gaan vanaf vandaag
terug zwemmen. Zonder tegenbericht vanaf nu elke maandag tot
aan de herfstvakantie.
(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies)
Dinsdag 20 september
Onze leerlingen van het zesde (de kas van juf Carmen) gaat
vandaag op medisch onderzoek. Zij worden opgehaald en
teruggebracht met de bus.
Woensdag 21 september
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
20.00 eerste vergadering van de oudervereniging
Maandag 26 september
Eertse LOKALE VERLOFDAG, vandaag kunnen de kinderen en de
leerkrachten genieten van een vrije dag!

Sinds 31 augustus vind je ons ook op facebook!
https://www.facebook.com/Basisschool-t-Centrum-105633998948233

Daar kan je onze avonturen nu ook volgen!

