
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Woensdag 5 oktober, een gewone schooldag? Nee hoor, niet in ’t 

Centrum. Het was maar een halve schooldag, maar die was wel 

supergoed gevuld! 

’s Morgens vroeg stonden de helpende handen van onze 

oudervereniging al rond te draaien om weer voor een leuke 

verrassing te zorgen. Het was vandaag de dag van de leerkracht! 

Marco, onze voorzitter, bakte heerlijke muffins en ging de 

school rond om de leerkrachten er zo eentje te geven, samen 

met nog een kleine verrassing. Ze maakten er een leuk spelletje 

van. De leerkrachten moesten geblinddoekt grabbelen in een 

grote doos. De vier kleine brooddoosjes die ze vonden moesten 

ze natuurlijk opendoen en met de woorden die erin verstopt 

zaten werd volgend zinnetje gemaakt: een gezellig avondje uit! 

En dat is wat de leerkrachten aangeboden kregen, een theater-

avondje met de collega’s. Dankuwel, daar is het schoolteam heel 

blij mee. 

(foto’s vind je onderaan) 

 

Even later ging de bel opnieuw. Daar stonden ze weer met 

lekkers… Nu was het voor de klas van meester Wim. In die klas 

heeft Celeste een fruitmand gewonnen met een kleurwedstrijd. 

Haar vriendjes en vriendinnetjes van de klas mochten natuurlijk 

meegenieten! 

 

Alle kinderen mochten vandaag voor het eerst weer van een 

fruitje genieten van “oog voor lekkers”, ons fruitproject dat 

vanmorgen terug van start ging. Twintig weken lang krijgen ze 

elke woensdag een lekker stukje fruit! 

 



En vanaf kwart voor tien ging de bel opnieuw en opnieuw …  

maar liefst 15 mama’s en papa’s van onze oudste kleuters (de 

kleuters die volgend jaar naar het eerste zullen gaan) kwamen op 

bezoek om deel te nemen aan het kleuterproject met juf Inky. 

Elke woensdagvoormiddag zullen zij samen een activteit 

voorbereiden die ze even later met de kleuters doen. Welkom in 

’t Centrum! Dit project levert altijd leuke vriendschappen op, en 

dat gaat dit keer niet anders zijn. Tof dat het weer begonnen is! 

 

Tussendoor kwam er ook bezoek uit een onverwachte hoek, drie 

leerlingen die ondertussen ex-leerlingen zijn (zij maakten de 

overstap naar het middelbaar) kwamen op hun vrije dag nog eens 

sfeer snuiven op hun oude school. Ik durf te wedden dat ze ons 

gewoon misten!       

 

Verder zou ik nog even willen vragen om de regels goed op te 

volgen: 

Zorg dat je ‘ s morgens op tijd op school bent. Het is voor 

niemand leuk als er kinderen te laat zijn. Er wordt even tijd 

gemaakt om te starten ’s morgens, het is jammer als je kind dat 

moet missen. 

De school verlaten (als het huistijd is) doen wij allemaal langs 

het poortje bij de kleuters, dat is de uitgang! 

Deze week  krijgen de “kleuterouders” een uitnodiging voor de 

oudercontacten, hou je mailbox goed in de gaten! Wij vinden het 

heel belangrijk dat wij jullie binnenkort weer allemaal kunnen 

spreken. 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 

 



 

Info 

 

Maandag 10 oktober 

Zwembeurt drie voor het derde en het vierde  

(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies) 

 

Dinsdag 11 oktober 

Eerste huiswerkklas voor de kinderen van het tweede leerjaar! 

 

Woensdag 12 oktober  

kleuterproject (ingang via de hoofdingang) 

NM voetbaltornooi in Zonhoven 

 

Donderdag 13 oktober 

huiswerkklas eerste leerjaar! 

Voormiddag: herfstwandeling te Kelchterhoef voor alle kleuters 

 

Vrijdag 14 oktober 

medisch onderzoek voor de leerlingen van 1a en 5 

 

 

 

OPGEPAST OP WOENSDAG 19 OKTOBER HEBBEN WIJ 

ONZE TWEEDE PEDAGOGISCHE STUDIEAG AL OP DE 

PLANNING STAAN!!! 

 

 















 


