
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Gisteren zaten onze leerkachten nog eens op de schoolbanken! 

Zo levenslang leren vind ik zelf altijd heel plezant, zeker als je 

wat je geleerd hebt onmiddellijk kan gebruiken in je 

klaspraktijk. 

De kinderen konden gisteren (hopelijk samen metjullie) genieten 

van een vrije dag. Moest dat niet gelukt zijn, geen nood, 

volgende maandag hebben wij onze eerste lokale verlofdag al. 

Een beetje vreemd zo twee “vrijedagen” kort na elkaar? Dat 

vinden wij zelf ook, maar de studiedag rond Digisprong kon best 

heel snel in het schooljaar doorgaan en de kermismaandag 

reserveren wij al jaren als een vrije dag, vandaar… 

 

Vorige week zijn er nog een paar “eerste keren” geweest in het 

nieuwe schooljaar. Onze jongste kleuters zijn er voor de eerste 

keer op uit geweest. Zij gingen in de supermarkt inkopen doen 

om zelf fruitsla te maken. Het werd een leuk en lekker 

avontuurtje. De foto’s zag u al op onze website en op facebook. 

De leerlingen van het lager gingen vorige week (en een deeltje 

vandaag) voor het eerst weer op bezoek in de bibliotheek. Daar 

kunnen ze heel gemakkelijk een aantal kinderboeken op maat 

lenen. Lezen is goed voor iedereen: je oefent, je ontspant en je 

leert altijd nog wat bij. Ik lees nog elke dag, het gaat nooit 

vervelen! 

De leerlingen van het derde en het vierde zijn maandagmorgen 

voor het eerst dit schooljaar gaan zwemmen in Molenheide, ook 

dat was weer leuk! 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 

 



Info 

 

Maandag 26 september 

Eerste lokale verlofdag, vandaag genieten de kinderen en de 

leerkachten van ‘t Centrum allemaal van een dagje vrij. 

 

 

Dinsdag 27 september 

Onze leerlingen van het vijfde en het zesde gaan vandaag naar 

de Skoelrun 2.0! Dit is een obstakelrun aan de plas van 

Kelchterhoef. Zij maken deze uitstap met de fiets! 

 

Maandag 3 oktober 

De kinderen van het derde en het vierde gaan vandaag terug 

zwemmen. Dit is zwembeurt 2. 

(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies) 

 

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! 
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