
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Nog een weekje en dan is het eindelijk zo ver. De apotheose van 

het muzisch feest. Maandenlang zijn wij er aan bezig geweest, 

wekenlang zijn de kinderen aan het oefenen en aan het repeteren. 

Nu begint het echt wel te kriebelen. 

Wij vragen natuurlijk ook jullie medewerking. De kledij is al in orde, 

in de loop van de week die eraan komt gaan wij vaak een beroep 

doen op jullie hulp bij het vervoer. Als dit niet zou lukken, moet je 

dat zo snel mogelijk doorgeven, dan zoeken wij samen nog naar een 

oplossing. De kaartjes die jullie besteld hebben zijn nu onderweg, in 

het begin van de week zullen jullie die ontvangen. 
 

De voorbije week zijn er weer wat nieuwe kleutertjes begonnen in 

de klas van juf Katie. Vorige week zijn Uraz, Semih, Kerem en Arel 

gestart aan hun school carrière in ’t Centrum. Wij wensen deze vier 

jongens en hun familie hartelijk welkom! De komen de tien jaren 

zullen wij proberen heel goed voor hen te zorgen. 
 

Misschien hebben het jullie het thuis al gehoord, het is weer test-

tijd. Rond deze tijd van het schooljaar kijken wij even na of onze 

leerlingen de juiste vooruitgang boeken. Bij de kleutertjes gebeurt 

dat nu bij de 5-jarigen (de klas van juf Gina/Marleen en de klas van 

juf Karen). In de lagere school zijn dit leestesten. Elk kind wordt 

even onder de loep genomen wat betreft het technisch en 

begrijpend lezen. Zo houden wij in de gaten of wij “goed bezig zijn”! 
 

Volgende week staat niet alleen in het teken van het muzisch feest. 

Op vrijdag vieren onze kleuters ook uitgebreid carnaval! Zij komen 

dan verkleed naar school en krijgen ’s middags weer wat lekkers 

voorgeschoteld! Alaaf! 
 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 



Info 

 

maandag 13 februari 2023 

Vandaag wordt er niet gezwommen  

 

dinsdag 14 februari 2023 

podiumrepetities in het Casino 

 

woensdag 15 februari 2023 

generale repetitie in het Casino (de hele voormiddag) 

geen kleuterproject k5a en k5b  

 

donderdag 16 februari 2023 

try-out in het Casino 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

vrijdag 17 febrauri 2023 

try-out in het Casino 

19.00 eerste voorstelling ALIZ 

 

zaterdag 18 februari 2023 

14.00 tweede voorstelling ALIZ 

 

 

 

KROKUSVAKANTIE 

VAN MAANDAG 20 FEBRAURI 

T.E.M ZONDAG 26 FEBRUARI 

 


