
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Na een weekje uitslapen zijn wij weer terug op post! 

Maandagmorgen waren er zeven nieuwe snoetjes te bewonderen 

in basisschool ’t Centrum. Vijf nieuwe instappertjes in de klas 

van juf Nathalie, een nieuwe kleuter bij juf Karen en een nieuwe 

leerling voor juf Elke. Welkom aan Nehir, Abdullah, Valentina, 

Claudia, Ravza, Naira en Feiza. Ik hoop (en denk) dat jullie een 

fijne tijd gaan hebben op onze school! Welkom. 

Op woensdagnamiddag waren er nog meer nieuwe kinderen, 

ongeveer 80 zelfs. Maar die kwamen gewoon maar eventjes op 

bezoek. MOEV organiseerde op onze school een danshappening. 

Eerst dansten onze leerlingen (en die van de Schakel) en een 

uurtje later kwamen nog leerlingen van twee andere scholen. 

Twee echte dansjuffen gaven deze leuke dansworkout, de 

kinderen hebben ervan genoten. 
 

Ja, want dansen, dat doen wij graag. De dag voor de vakantie 

hielden wij zelf een klein mini-dansfeestje voor Halloween. 

Griezelig verkleed en met allemaal een glow-armbandje stonden 

wij in de Broederking zij aan zij te shaken. Op het podium onze 

eigen K3: juf Dephny, juf Sofie en juf Elke. Het was kort maar 

oh zo plezant, iedereen ging met een blij gevoel de vakantie in! 

Ondertussen staat diezelfde zaal al bijna klaar voor het 

volgende feest, of beter de volgende feesten! Op donderdag 24 

november gaat het grootouderfeest door, zoals je wel kan raden 

zijn dan alleen de grootouders welkom. Andere nieuwsgierigen en 

geïnteresseerden zijn een dagje later welkom, op het 

ouderfeest. De kleuters zullen twee keer optreden. Zo kan je 

zien dat ook zij al goed kunnen dansen!       
 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 



Info 

 

Vrijdag 11 november 

Vrije dag omwille van “wapenstilstand”, dit is een officiële 

feestdag. 

 

Woensdag 16 november 

Filmvoorstelling “Piepkuikens” in het Casino voor de leerlingen 

van het 3de en het 4de leerjaar 

 

Donderdag 17 november 

huiswerkklas voor klas 1a en klas 1b 

 

De nieuwkomertjes van ’t Centrum! 

 

 
 

 


