Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 11: 17 november 2022

Beste ouder(s)
Het eerste rapport komt eraan voor de leerlingen van de lagere
school. Na een eerste lesperiode van ongeveer twaalf weken, is
het de hoogste tijd om eens een stand van zaken op te maken.
Op vrijdag 2 december zullen alle punten binnen zijn voor het
rapport. Na dat weekend zullen de oudercontacten doorgaan, hou
dus als het even kan vanaf maandag 5 december ’s avonds een
gaatje in je agenda.
Wie weet spelen onze Rode Duivels dan hun kwartfinale? Of
gaan ze er al uit tegen de sterke Marokkaanse, Canadese of
Kroatische tegenstanders? Ik ben oh zo benieuwd. Vorige keer
was het razend spannend tot in de halve finales.
Natuurlijk gun ik het iedere supporter dat zijn of haar favoriete
nationale team heel ver zal geraken… maar als zo een tornooi aan
de gang is voel ik me altijd toch nog een beetje meer Belg dan
anders! Ik zal het dus niet nalaten om de anderen een beetje te
plagen, maar je mag dat ook gerust bij ons doen… Zorg wel dat
er respect blijft voor de anderen.
Maar volgende week krijgen wij ook hoog bezoek! Het is nog niet
die goede oude man uit Spanje! Nee, volgende donderdag komen
de (over)grootouders van onze kleuters op bezoek. De kleuters
zijn al flink aan het oefenen.
Eén dagje later treden de kleuters opnieuw op tijdens het
ouderfeest. Ook als je (nog) geen oma of opa bent, ben je op
vrijdag, na school welkom om te komen kijken. Je zal er geen
spijt van krijgen. Marco zal er ook zijn, met lekkere
smoutebollen
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Info
Week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november
Er staan deze week geen speciale dingen of uitstappen gepland.
De toetsenperiode is nu bezig.
Dinsdag 22 november 2022
Huiswerkklas 2de leerjaar
Woensdag 23 november 2022
Kleuterproject K5 (a+b)
Donderdag 24 november 2022
Huiswerkklas 1ste leerjaar
Kleuters: grootouderfeest
Vrijdag 25 november 2022
Kleuters: ouderfeest

Nieuw!!!
De nieuwelingen blijven maar komen!
Sinds donderdag hebben de leerlingen van juf Marlies een
klasgenootje bij! Welkom in ’t Centrum, Giacomo.

Op vrijdag beginnen er twee nieuwe personeelsleden.
Gürkan gaat vanaf nu elke vrijdag op het secretariaat komen
helpen als vrijwilliger.
Neclan start vrijdag als middagtoezichter bij de kleuters, zij
gaat ’s middags “de kleuters mee in de gaten houden” en helpen
in de eetzaal.
Welkom ook aan deze twee personeelsleden! Je zal ze
ongetwijfeld snel leren kennen.

