
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De speciale week is aan de gang en wij hebben al super genoten 

van al die leuke dingen. Vorige week werd er al druk gebouwd 

met de lego-dozen. Deze week kwamen andere leuke dingen aan 

bod. Een topper voor de leerlingen is het laser-shooten. Onze 

eetzaal (die wij misschien nu voor het laatst gebruiken) werd 

omgetoverd tot een taktisch speelveld voor schietspelletjes. Van 

klein tot groot (zelfs de meesters en de juffen deden mee) ging 

iedereen er voor. Leuk om de kinderen zo eens te zien! 

Sommigen waren bezweet alsof ze een marathon gelopen hadden. 

That’s the spirit! 

Ondertussen gingen andere groepen in de sporthal aan de slag. 

Een lesje voetbal onder leiding van Francesco en Fabio, of 

dansen met juf Dephny. Er was voor iedereen wel wat. Een 

tornooitje met en tegen andere scholen? Natuurlijk was dat er 

ook bij op dinsdag werd dat basketbal, op woensdag netbal. En ’s 

middags werd het WK in het klein opnieuw gespeeld Doordat de 

ploegen gelijk verdeeld werden,waren het allemaal 

rzaendspannende wedstrijden. De twee halve finales eindigden 

zowaar op verlengingen en strafschoppen. Net echt! De grote 

finales (per graad) volgen vrijdagvoormiddag. Wij zijn benieuwd 

of ook hier Argentinië het uiteindelijk gaat halen. 

In de klassen gingen wij aan de slag met de nieuwjaarsbrieven, 

een heel werkje want voor mama&papa willen ze graag supergoed 

hun best doen! Ongelooflijk eigenlijk dat het al bijna vakantie is. 

Als jullie dit lezen nog één feestelijke dag en dan zitten de 

lesdagen van 2022 er al op! Denk eraan morgen geen 

boterhammetjes meegeven, morgen gaat onze frietjesdag weer 

door! Het is ondertussen 24 jaar geleden dat wij frietjes zijn 



beginnen eten op de laatste kalenderdag, het is een mooi (en 

lekkere) traditie geworden.  

 

Op onze FB-pagina en onze website vind je straks heel wat leuke 

foto’s en filmpjes. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de sfeer 

heel aangenaam is. Het zijn weer heerlijke dagen in ’t Centrum! 

 

En wij hopen van ganser harte dat er volgend jaar nog zo 365 

dagen zullen volgen. Dagen met een goede gezondheid, wat liefde 

en wat vriendschap. Genieten van de dingen die je samen doet 

met de mensen om je heen. Meer moet het toch niet zijn?Ker 

Wij wensen jullie graag een heel fijn 2023! 

Op het winterfeest is iedereen welkom, ook je oom je tante, je 

oma, je opa… vanaf 15.00 uur starten wij op de speelplaats (als 

het weer het toelaat, anders zoeken wij binnen een plekje) met 

onze wintermarkt. Je bestelling kan je afhalen onder het afdak. 

Wij gaan gezellig samen de vakantie inzetten. 

En dan zijn wij helemaal klaar voor het nieuwe jaar! 
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Feestelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 

 

PS Zien wij jullie morgen terug op het winterfeestje? Ja toch! 

 



Info 

 

 

Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 

tot en met zondag 8 januari 2023 

 

 

maandag 9 januari 2023 

eerste zwembeurt voor de klassen 6, 2a en 2b. Vergeet je 

zwemgerief niet op de eerste schooldag van het nieuwe jaar! 

Instapdag voor onze nieuwe kleutertjes.  

 

woensdag 11 januari 2023 

10.00 kleuterproject k5a en k5b 

 

donderdag 12 januari 2023 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

 

 

 
 

 


