
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
 

 
 

 

Editie 19: 26 januari 2023 



Beste ouder(s) 

 

Wat vlieg de tijd, januari zit er al bijna op! 

De leerlingen van het zesde zijn begonnen aan hun zoektocht naar 

een nieuwe school. Na de grote vakantie zullen ze (na bijna tien 

jaar) niet meer elke dag richting ’t Centrum komen.  

De eerste school die ze in dit kader bezochten was het SFC in 

Heusden-Zolder. Ik ging dit keer eens mee om te kijken hoe de 

middelbare scholen dit aanpakken. 

Het werd een hele fijne voormiddag. Na een warm welkom en een 

korte rondleiding kregen wij een mooi kennismakingsvideo en heel 

wat deskunddige uitleg. Daarna was het tijd voor twee demo-lessen. 

In twee kleine groepen gingen wij op pad met de leerkrachten 

Latijn, Frans, Nederlands en wiskunde. Boeiend en echt fijn 

gebracht, onze leerlingen waren voorbeeldig en heel actief. Het 

groepje waar ik bij was, slaagde er zelfs in om alle opdrachten tot 

een goed einde te brengen binnen de voorziene tijd, dat gebeurt 

blijkbaar bijna nooit! Slimme koppen die goed kunnen samenwerken 

in de klas van juf Carmen, proficiat! 

Als afsluiter werden wij verwelkomd in het schoolrestaurant. Daar 

kregen wij een lekker stukje pizza… 

 

Het ideale bruggetje naar het kleuterproject! Die maakten 

gisteren op hetzelfde moment met onze vijfjarige kleuters zelf 

pizza’s. Heb ik spijt dat ik daar niet bij kon zijn… Omdat een beeld 

meer zegt dan duizend woorden, laat ik voor deze activiteit de 

foto's spreken. Het was ongetwijfeld een lekkere en gezellige 

voormiddag! Bedankt begeleiders van het kleuterproject. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 

 

http://176.62.136.57:5000/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/2627?_k=dd49lk


Info 

 

maandag 30 januari 2023 

zwembeurt voor de klassen 6, 2a en 2b.  

Vergeet je zwemgerief niet!   

 

dinsdag 31 januari 2023 

huiswerkklas 2de leerjaar 

 

woensdag 1 februari 2023 

10.00 kleuterproject k5a en k5b 

 

donderdag 2 februari 2023 

VM toneelvoorstelling voor onze kleuters  

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

 

vrijdag 3 februari 2023 

lokale verlofdag: Vandaag is de school gesloten! 

 

 

 

 

 


