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First Lego League 
De FFL (first lego league) begon spannend en met stress. We maakten ons 
klaar voor de eerste robotwedstrijd vol zenuwen. Onze programmeurs legden 
de coole robots uit. De project-kinderen en de programmeurs legden samen 
het project uit voor de jury. Dit met behulp van liedjes, tekeningen, toneel en 
veel tekst. 
Dan de middagpauze: buiten en genieten van de zon en het mooie zicht op 
Corda Campus. Toen de 3de robotwedstrijd met veel vertrouwen. 
Het belangrijkste moment : de CORE VALUES. Het bewijs van teamwork,  
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plezier, innovatie,…. De laatste robotwedstrijd: de laatste keer 
actie voor de programmeurs. Dan de fantastische fuif : plezier 
en lol was er echt aanwezig. Het leukste moment : we hadden 
de lego beker gewonnen voor de beste teamcoaches en dat zijn: 
meester Tommy en juf Katrien !!!  (Maar zonder SUPERteam 
was het natuurlijk niet gelukt) 

Gemaakt door : Emiel en Willem van 6B . 
De teams : #Gerrrda, team Erik, legobots en legobuilders van 
onze school .  

Gymland 
Op woensdag 21 november (in de namiddag), konden de 
kinderen van het tweede leerjaar ook dit jaar weer deelnemen 
aan gymland. Dit is een activiteit die wordt georganiseerd door 
Moev en turnclub Sta Paraat. Na een gezamenlijke opwarming 
op muziek, voerden de kinderen in groepjes een 15-tal 
basisoefeningen gymnastiek uit. Het bleek een topnamiddag! 

Kinderraad 
Via deze weg willen we jullie laten kennismaken met onze 
fantastische, creatieve, talentvolle, ondernemende… 
Kinderraad! 
Na een succesvolle campagne werden er 12 leden democratisch 
verkozen door hun collega-klasgenoten. 
Vanaf de eerste vergadering werken deze kids samen als een 
echte denktank! Samen bruisen ze van de ideeën en vliegen de 
vonken er telkens weer vanaf. Nu we het einde van het eerste 
trimester naderen, kan dit team al heel wat van hun wishlist 
afvinken. Zo deden we samen met het “Goede Doel-team” een 
warme oproep om op vrijdag 29 november in het rood gekleed 
naar school te komen voor Rodeneuzendag, hebben we met de 
hele school een nieuwe naam voor de Campuskrant gekozen 
(wacht maar af ;)), organiseren we een mini-kerstmarkt 
(samen met de Ouderraad en het “Goede Doel-team”) voor de 
VZW Tuki (info volgt nog) en gaan we de opbrengst hiervan 
doneren aan “De Warmste Week”! 

Wordt vervolgd! 

Veel enthousiaste groetjes 

De Kinderraad 

(i.s.m. Juf Aster & Juf Hilde)  
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Circus op school? 

Begin november kregen alle leerlingen van de lagere school 
een circusinitiatie tijdens de turnles. Dit werd gegeven door 
Stan van Balancirk. De kinderen hebben op verschillende 
manieren leren jongleren, ze mochten alleen op een ladder 
kruipen en ook acrobatie kwam aan bod. Het was voor ons 
allemaal een heel interessante en leerrijke ervaring! 

 

Durf te vragen… 
Voor de eerste graad zijn we op zoek naar Mini loco en 

bambino loco voor ondersteuning van onze leerlingen. Wie het 
thuis heeft liggen en niet meer nodig heeft mag het 

binnenbrengen bij juf Nadia. Dikkedankjewel! 
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Voorleesweek 
Van 13/11 tot 22/11 was het voorleesweek en hoe gezellig was dat!! De zorgklas en chillruimte 
werden omgebouwd tot mooie, knusse hoekjes waar de juffen en meesters ons in kleine groepjes 
een leuk verhaal hebben voorgelezen!! Van klein tot groot… luisteren naar een verhaaltje is niet 
alleen leerrijk maar ook SUPER-plezant!! Ook het gemeenschappelijke voorleesmoment waar er 

een andere juf naar de klas kwam met een superheldenboek was een moment waar we van 
genoten hebben. Bedankt ook aan de ouders die even tijd hebben kunnen vrijmaken om binnen te 
springen. 

 

	Adventsopening	
Zondag 1 december start de advent. Het uitkijken 
naar Kerstmis breekt weer aan. 
We zijn met de kinderen samengekomen om deze 
bijzondere tijd samen te openen. We stonden tijdens 
de viering even stil bij de betekenis van advent: in 
deze donkere tijd een lichtpunt van hoop zijn voor 
elkaar. 

Uilen	en	braakballen!	
Het 6de leerjaar is woensdag 13 november 2019 naar de kinderboerderij geweest. Ze gingen 
braakballen onderzoeken van uilen. Eerst kregen ze een powerpoint te zien over de 7 uilen van 
ons land. Daarin konden ze zien welke 7 uilen er in ons land leven en wat ze eten. Toen gingen ze 
een korte wandeling maken voor hun tussendoortje. Daarna konden ze aan het echte werk 
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beginnen: braakballen van uilen onderzoeken. In het begin waren ze niet zo enthousiast. Maar 
eenmaal bezig wilden ze niet meer stoppen! In de braakballen vonden ze schedels en botten van 
muizen maar ook soms van ratten. Het was een geweldige ervaring voor het 6de leerjaar. Ze zullen 
het niet snel vergeten!! 

Kinderkoor	Catharina	
Op dinsdag 17 december 2019 treedt ons 

kinderkoor voor de eerste keer op. Om 17u30 

kan u naar een kort concert gaan luisteren in 

het conservatorium (Kunstlaan 12, Hasselt). 

Het wordt een kort optreden van ongeveer 

30 minuten. De opbrengst hiervan gaat naar 

De Warmste Week. Het koor hoopt alvast op 

veel toeschouwers! 

Noteer	alvast	in	je	agenda…	
Facultatieve vrije dag   6 december 

Kerstdrink (vanaf 15u10)  20 december 

Kerstvakantie    23 december - 5 januari 
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Kalender DECEMBER 2019

zo 01-12

ma 02-12 Vervangdag UCLL

di 03-12 KC uitstap PXL Ergotherapie

wo 04-12 KF uitstap PXL Ergotherapie

do 05-12 Sint op school (voormiddag)

vr 06-12 Facultatieve verlofdag

za 07-12

zo 08-12

ma 09-12

di 10-12 Medisch onderzoek eerste leerjaar op school

wo 11-12

do 12-12 Werken aan de telefooncentrale, met periodes kan de school moeilijk 

bereikbaar zijn. (Internet werkt wel.)
vr 13-12 Kijkdag 2,5-jarige kleuters 

1ste leerjaar, medisch schooltoezicht (1A) → CLB

za 14-12 familieviering 18u30

zo 15-12

ma 16-12 Co-teaching bij collega’s jaar lager A 

1ste leerjaar, medisch schooltoezicht (1B) → CLB

di 17-12 Optreden kinderkoor CCha 17u30

wo 18-12

do 19-12 Bibtruck op school

vr 20-12 Kerstviering in de kerk => 9u

za 21-12

zo 22-12

ma 23-12

di 24-12 familieviering 20u met kerstspel

wo 25-12 Kerstmis

do 26-12

vr 27-12

za 28-12

zo 29-12

ma 30-12

di 31-12
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