Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
De voorbije week kwamen er heel wat ouders op bezoek in de
verschillende klassen. Bij juf Elke (of moeten wij nu mama Elke
zeggen) en meester Wim ging de info-avond nog door.
In de klassen van de oudste kleuters kwamen gisteren de ouders
al voor de twee keer op bezoek voor het kleuterproject. Ook de
huiswerkklasjes zijn weer van start gegaan. Fijn dat er zo een
grote opkomst is!
De kleuters van juf Rebecca hebben dinsdagmiddag een
hotelletje geopend. Als je kan vliegen en niet al te groot bent,
kan je er een tijdje gratis verblijven. Zij hingen (met een beetje
hulp) een zelfgetimmerd nestkastje voor hun raam. Zo kunnen zij
de avonturen van de bezoekers goed volgen. Ik ben echt heel
benieuwd wanneer zij hun eerste bezoekers gaan krijgen. Twee
lekkere vetbolletjes hangen te wachten op de vogeltjes. Lekker
spannend!
Gisterenmiddag hebben onze sportievelingen voor het eerst
sinds heel lang nog eens kunnen deelnemen aan een
voetbaltornooitje. Op de Basvelden in Zonhoven gingen wij er
met vijf ploegjes op uit voor een sportieve namiddag. Als ik op
de speelplaats rondkijk, sta ik altijd versteld van wat onze
leerlingen allemaal kunnen met een bal. Als je niet goed oplet,
spelen ze zo een bal door je benen, een dikke panna leggen ze je
dan. Zou het ook zo goed gegaan zijn tegen andere
schoolploegen? Natuurlijk wel, het zijn toppertjes die
voetballers van ’t Centrum. Winnen is niet belangrijk (maar wel
altijd plezant ) Dit waren de uitslagen: Eén vierde plaats, drie
tweede plaatsen en ja hoor één ploeg die alle wedstrijden wisten
te winnen. Een welgemeende proficiat aan alle spelertjes en

begeleiders. De “grote winnaars” waren de toppers van het
vierde, zij hakten de tegenstand in de pan.
Zelf mocht ik de leerlingen van het derde begeleiden. Het werd
een toffe namiddag. Lekker in het zonnetje met 6 gedreven
spelertjes, heerlijk toch. Emir, Vince, Mo(hammed) en Redouan
werkten dat het een lieve lust was. Axel en Milena zetten de
puntjes op de i, zij speelden de tegenstanders telkens opnieuw
tureluurs. Ik heb echt sjieke combinaties gezien. Mooie
individuele acties maar even goed prachtige steekpasjes door
“het poortje”. Ik ben een trotse trainer directeur!
Volgende week, wij schamen ons er eigenlijk een klein beetje
voor, is het weer geen volledige schoolweek. Op woensdag 19
oktober hebben wij dan onze tweede pedagogische studiedag.
Een voormiddag waar wij weer op zoek gaan naar de toekomst
van onze school. Wij willen graag nog beter worden en blijven
vernieuwen, stilletjesaan zijn wij ook op zoek naar een nieuwe
naam voor onze school. Als de nieuwbouw er “straks” staat willen
wij daarmee uitpakken. Heb je nu al een goed idee? Laat het ons
dan zeker weten.
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Een foto van FC de Kampioenen!
Er moet wel gezegd dat ze veel beter
kunnen voetballen dan poseren voor een
ploegfoto!

Info
Maandag 17 oktober
Zwembeurt drie voor het derde en het vierde
(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies)
Medisch onderzoek voor klas 1B (op school)
Woensdag 19 oktober
Tweede Pedagogische Studiedag: de kinderen hebben vandaag
geen school!
Donderdag 20 oktober
huiswerkklas eerste leerjaar!
De andere ploegjes, zij hebben het tornooi niet gewonnen
maar evengoed hun best gedaan, sportiviteit getoond én
genoten van het samen sporten!

