
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Deze week staat voor een heel groot stuk in het teken van het 

ouder- en grootouderfeest bij onze kleuters. Vandaag, donderdag 

komen de grootouders kijken naar het optreden van “onze 

kleintjes”. Morgen zijn alle anderen aan de beurt. Ik heb de 

generale repetitie al gezien, het is de moeite! Ze zetten allemaal 

hun beste beentje voor. De disney-deuntjes gaan weer knallen door 

de boxen… 

 

De kinderen van de lagere school hebben het nu een klein tikkeltje 

minder leuk, die zitten middenin hun toetsenperiode. Na de eerste 

“periode” is het nu tijd voor een eerste evaluatiemoment. Niets om 

je grote zorgen over te maken, maar het geeft altijd toch een 

beetje (gezonde) stres. Je kan je nu al online inschrijven voor het 

oudercontact dat daaraan gekoppeld wordt. 

De kleutertjes van K4, de klas van juf Rebecca hebben de voorbije 

periode gewerkt rond “ziek en gezond”. Dinsdag gingen ze op 

bezoek bij een plaatselijke apotheek. Daar kregen ze een 

prachtontvangst. Ze mochten zelf pilletjes draaien (vitamientjes) , 

ze hebben gel gemaakt… Het was echt heel heel fijn! Op 

woensdagmorgen stond ineens de ambulance op de speelplaats. Als 

je die nodig hebt met je één-één-twee bellen, dat kunnen de 

kleuters je nu al vertellen. Ook dit was indrukwekkend en heel 

leerrijk. Fijn dat zoveel mensen willen helpen om onze kleuters 

leerkansen te geven! Volgende week komt er ook nog een 

verpleegster op bezoek… Leuk toch? 

 

Niet vergeten om tussendoor nog te supporteren voor je favoriete 

ploeg of speler      ! 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan 



Info 

 

maandag 28 november 2022 

 

dinsdag 29 november 2022 

studenten van het Inspiro komen helpen bij en spelen met de 

kleuters! 

 

woensdag 30 november 2022 

kleuterproject K5 (a+b) 

20.00 werkvergadering oudervereniging 

 

donderdag 1 december 2022 

bezoek uit Spanje 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

vrijdag 2 december 2022 

De toetsenbundels gaan vandaag mee naar huis! 

 

maandag 5 en dinsdag 6 december 2022 

Oudercontacten in de lagere school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuw!!! 

 

De nieuwelingen blijven maar komen! 

Sinds donderdag hebben de leerlingen van juf Marlies een 

klasgenootje bij! Welkom in ’t Centrum, Giacomo. 

 


