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Kinderkoor Catharina 
Op 17 december hield ons kinderkoor een concert in het auditorium van de 
muziekschool  van Hasselt ten voordele van VZW De Droomboom!  
Onder leiding van Liesbeth Vanheusden werden ouders, grootouders en 
andere enthousiaste fans getrakteerd op een verrassende mix van 
Nederlandstalige, Engelse en zelfs een Frans nummer! Klassiekers als ‘Meisjes’ 
van Raymond van het Groenewoud en hedendaagse hits als ‘Dance Monkey’ 
werden naadloos aan mekaar geregen. Ook enkele balads passeerden de revue 
en verschillende jonge, stoere solisten bezorgden ons één voor één kippenvel.  
Wat zijn we ongelofelijk trots op onze leerlingen en hun dirigente die na 
slechts enkele maanden repeteren al een prachtig concert wisten te brengen!  
Bij deze willen we ook graag juf Freija bedanken voor de hulp, de foto’s en de 
presentatie en Hanne Vanreppelen voor de begeleiding aan de piano! 
Wij kijken alvast reikhalzend uit naar het volgende optreden! 
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zien.” 
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Het	bezoek	van	Sinterklaas	
Op 5 december kregen we hoog bezoek op school. De Sint 
kwam langs omdat hij niet kon geloven hoe flink onze 
kinderen geweest waren.  Deze keer niet op zijn paard maar in 
een mooie cabrio. Meester Ruben had de eer om de heilige 
man naar school te brengen. Omdat we dit schooljaar rond het 
thema ‘helden’ werken hadden we een fantastische 
‘pietenheldenverkiezing’ georganiseerd. De Pieten moesten 
zingen, dansen en klimmen. Onze kinderen mochten dan 
beslissen wie hun Pietenheld was. De Sint bracht ook heel wat 
lekkers mee en speelgoed voor in de klas. Aan de gezichtjes van 
de kinderen te zien had hij zijn intrede zeker niet gemist. 
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Muzikaal sprookje 
Woensdag 4 december werden de leerlingen van het zesde 
leerjaar met veel belangstelling door de kleuters van de 
Catharinaschool onthaald. Ze vertolkten voor hen de muzikale 
sprookjes 
‘De magische klok, De trollenkoning en De draak’ uit het 
sprookjesboek van de Efteling. Drie verschillende verhalen die 
soms spannend, soms droevig, soms grappig zijn.  
De spanning, de droefheid en het grappige werd verklankt met 
slaginstrumenten, verbeeld met handpoppen en boeiend 
verteld.  
De kinderen kozen in een groepje een sprookje en werkten dit 
gedurende een aantal lessen uit. Daarvoor vormden ze het 
bestaand verhaal, door gebruik te maken van de meest 
expressieve elementen, om tot een verkorte versie. Nadien 
werden de verschillende rollen verdeeld en met voldoende 
inleving en emotie geoefend. Om het sprookje te vertalen naar 
een ‘muzikaal sprookje’ koppelden ze telkens een klankkleur 
van een slaginstrument, een ritme en een korte melodie aan 
het karakter van een personage. Achteraf werkten de 
leerlingen de personages beeldend uit in de vorm van een 
karakteristieke handpop. Ze zochten vormen, kleuren en 
texturen van een boze trol, een machtige koning, een lieve 
prinses… Uiteindelijk werd alles in een geheel gegoten en 
moest muziek, beeld, beweging en woord op elkaar worden 
afgestemd. Iedere groep doorliep een leerrijk proces dat 
resulteerde in een knappe voorstelling. 
Een proficiat aan de leerlingen van de zesde klas!  
Een dank je wel aan de kleuters en de kleuterleidsters voor het 
fantastische enthousiasme! 

Juf Hilleke, leerkracht muzische opvoeding 

Safety First 
 

Door: Winter en Emma 

Safety First is om de kinderen bezig te houden, zowel binnen 
als buiten. Er zijn krijtborden, spelletjes, tekeningen en 
blokken om mee te bouwen. 

We vinden Safety First heel leuk. We willen graag nog het hele 
jaar doordoen. Het is ook leuk om de kleuters blij te maken. 
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“Dit team van gemotiveerde leerlingen zorgt voor een gevarieerde invulling van de 
middagspeeltijd. Op deze manier zijn onze kinderen niet alleen zinvol bezig maar hebben ze de 
kans om hun talenten te ontwikkelen en misschien zelf nieuwe talenten te ontdekken. Door een 
speelse begeleiding zorgen de leerlingen van Safety First dat ieder kind zijn plaats kan vinden. 
Bedankt voor jullie fantastisch werk! Ook aan de leerkrachten die dit begeleiden.” -Meester 
Ruben- 

Durf te vragen… 
Heeft er iemand een oude aanhangwagen / een onderstel met trekhaak dat niet meer gebruikt 

wordt en de school mag hebben? Laat het aan juf Freija weten!  
(werkgroep carnaval zoekt dit zodat we onze eigen carnavalswagen kunnen maken) 

Je kind inschrijven… 
Het is belangrijk dat kleuters, die op 1 februari 2020 de leeftijd van 2,5 jaar hebben én in de loop 
van het schooljaar naar onze school zullen komen, ook werkelijk ingeschreven worden voor 1 
februari 2020. (Ook al komen de kleuters nog niet dadelijk naar school, toch tellen ze mee voor de 
berekening van het aantal lestijden.) Vertel het verder aan buren, vrienden of kennissen die nog 
een kleuter van die leeftijd hebben…  
Inschrijvingen van kinderen met het geboortejaar 2018 (ook al komen deze kinderen pas in 
september 2020 naar school) starten op 2 maart 2020.  

De inschrijving van broertjes of zusjes (°2018) van kinderen die reeds bij ons naar 
school gaan, gaat door van 7 februari 2020 tot en met 21 februari 2020.  

Waarom moeten kinderen lezen tegen de tijd? 

Artikel: Klasse 

Dit is een artikel van Josfien Demey 

Linde (6 jaar) leert lezen. Op school meet de juf hoe snel ze leest, maar thuis oefent 
ze stiekem zonder klok. Professor Annemie Desoete nuanceert de discussie over 
tempolezen. 

Professor Desoete : “Bijna elke beginnende lezer start met spellend lezen, het kind 
spelt het woord letter per letter of in kleine stukjes. Daar is niks mis mee. Maar het 
kind leest daardoor niet vloeiend. Daarom leren we kinderen sneller lezen. 
Bijvoorbeeld door de dezelfde tekst een aantal keer opnieuw te lezen. Dat is zeker 
niet fout, want het helpt om de leestechniek te automatiseren. 
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Maar als de focus alleen maar op de leessnelheid ligt, verklanken kinderen de woorden vaak te 
snel. Ze begrijpen dan helemaal niet wat ze lezen. Eigenlijk moet je voorkomen dat kinderen 
zo veel mogelijk woorden afratelen. Want het doel van lezen is altijd om iets te begrijpen. 

“Een gezonde leesattitude krijg je alleen door te variëren in 
leesopdrachten.” Annemie Desoete 

Kinderen verbeteren hun leestechniek door eenzelfde tekst meerdere keren te lezen, tijd is daarbij 
niet van belang. Maar elk kind is anders. Voor sommige kinderen werkt een wedstrijdelement 
zoals het steeds sneller lezen van een tekst net motiverend. Terwijl zulke oefeningen voor andere 
kinderen faalangst of stress veroorzaken. Leraren moeten afwegen welke soort oefeningen zinvol 
zijn voor elk kind. Een gezonde leesattitude krijg je alleen door te variëren in leesopdrachten. 

Als kinderen enthousiast zijn om te lezen, worden ze ook betere lezers. Ouders spelen daarbij 
een belangrijke rol. Zij besmetten hun kind met leesplezier door veel voor te lezen en ook 
samen te lezen in een boek. Een kind moet inderdaad veel lezen om er beter in te worden, maar 
wel mét plezier.” 

Sponsorloop 

Elk jaar organiseren we met onze school een sponsorloop. De opbrengst van deze sponsorloop 
vloeit steeds 100% terug naar onze kinderen. Zo hebben we vorig schooljaar kunnen investeren in 
heel wat didactisch materiaal, materiaal voor onze kleutertuintjes en onze groentetuin. Dit jaar 
zullen we het gesponsorde bedrag gebruiken om onze veelgebruikte muziekinstallatie uit te 
breiden en zullen we ons ‘veld’ opnieuw in goede staat herstellen zodat deze speelruimte nog beter 
kan worden ingezet. Deze plannen bespreken we ook steeds met onze ouderraad. Wees welkom 
om mee te vergaderen met deze gemotiveerde groep ouders. Elke maand komen we een keertje 
samen.  

Kleuters op uitstap naar de PXL 

Op woensdag 4 december werden we uitgenodigd door de studenten 
ergotherapie van de PXL.  Voor de module “ontwikkeling van het kind” 
wilden ze graag verschillende activiteiten met de kleuters doen. Er was een 
gevarieerd aanbod, zo kwamen de kinderen onder andere terecht bij 
piraten, op de boerderij, in het circus,... . 
De kleuters genoten van de spelletjes en de aandacht die ze kregen. Na een 
lekkere mandarijn, een koekje en heel wat knutselwerkjes, trokken we 
tevreden terug naar school en hadden we een heerlijke voormiddag gehad 
met de studenten.” 
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Schaatsen 

In de voorbije weken zijn 
alle kinderen van het derde 
tot en met het zesde leerjaar 
g a a n s c h a a t s e n . V o o r 
sommigen was het de eerste 
keer, anderen hadden dan 
alweer de nodige ervaring. 
Het is heerlijk om te zien 
hoe de kinderen elkaar hier 

steeds helpen. 
Na de kerstvakantie start het derde en het vierde leerjaar op 
vrijdagnamiddag met zwemmen. Ze gaan gedurende tien 
weken na elkaar naar het zwembad. 
Vanaf vrijdag 27 maart gaat het eerste en het tweede leerjaar 
zwemmen. Op deze manier kunnen ook zij 10 beurten zwemles 
volgen. In juni gaan de 5-jarige kleuters ook nog 2 keer 
zwemmen. 

Wist-je-datjes	van	de	kinderraad	
Wist-je-dat… 

‣ de leden heel goed voorbereid waren op hun verkiezingscampagne? 
‣ de verkiezing heel spannend was en voor heel veel kriebels zorgde? 
‣ het wachten op de uitslag nog veel erger was? 
‣ iedereen uiteindelijk het resultaat accepteerde? 
‣ de bezoekjes aan de klassen heel leuk zijn want iedereen wordt overal warm en 

enthousiast onthaald? 
‣ er in de Kinderraad niet alleen maar dingen gedaan worden maar dat er ook “geleerd” 

wordt? 
‣ het er in de Kinderraad steeds enthousiast, gezellig, creatief… aan toe gaat? 
‣ de juffen het SUPER-leuk vinden om te doen en SUPER-fier zijn op dit team? 
‣ we heel hard denken en werken voor de school? 
‣ we één team vormen? 
‣ we het vaak eens zijn over de ideeën? 
‣ we een spreekbuis zijn voor alle kinderen (ook de kleuters)? 
‣ we bruisen van energie en plannen? 
‣ iedereen een stem heeft? 
‣ we al heel wat ondernomen hebben? 
‣ er nog heel wat op stapel staat? 
‣ de kerstmarkt een succes was?  

Dankjewel voor het leuke & leerrijke trimester; op naar het tweede, joehoe!!! 

Juf Hilde en Juf Aster 
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Acties	waar	we	allemaal	9ier	op	mogen	zijn…	
-We	sprokkelden	al	960	euro	bij	mekaar	voor	verschillende	goede	doelen-	
Wij willen een school zijn die oog heeft voor anderen…   

Zo droegen we, samen met jullie, ons steentje bij aan acties als Rode Neuzendag, de warmste 
week en andere solidaire initiatieven. Dit jaar kozen we om TUKI VZW te steunen. In het 
volgende stuk kan je lezen waar ze juist mee bezig zijn. Dit schooljaar hebben we ook nog andere 
organisaties gesteund. 

Zo zamelde ons kinderkoor 354,52€ in voor de Droomboom (https://dewarmsteweek.be/goede-
doelen/de-droomboom-vzw). 

De Rode Neuzendag (kleine centjes in de wensput) leverde maar liefst 245€ op! Dit bedrag ging 
integraal naar Rode Neuzendag. 

Tijdens de kerstdrink organiseerden de kinderen van onze kinderraad samen met al de andere 
leerlingen een mooie kerstmarkt. De opbrengst (361€) hiervan gaat naar Tuki VZW. 

Voor Sint Vincentius verzamelden we droge voeding en verzorgingsproducten. 

Dank aan alle ouders, grootouders en sympathisanten om hieraan mee te werken! 

Wat	is	Tuki	VZW?	
TUKI vzw is een Hasseltse niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie die zich dagelijks inzet om 
ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, administratief, juridisch, praktisch 
en emotioneel te ondersteunen. 
Elke dag zijn er ouders die te horen krijgen dat hun kind levensbedreigend ziek is. Op dat moment 
stort hun hele wereld in. De schok is enorm! 
Kinderen hebben het recht hun ouders dicht bij hun te hebben tijdens deze zware beproeving 
maar ouders moeten ook de kans krijgen hun kind bij te staan. 
  
De druk voor de ouders is enorm: zowel emotioneel, praktisch, financieel en administratief. In 
sommige gevallen is er zelfs juridische druk! 
Daarnaast is de informatie voorhanden erg beperkt. De situatie wordt nog meer complex als de 
behandeling, of een deel ervan, in het buitenland dient te gebeuren. 
TUKI is het Finse woord voor ‘ondersteuning’, hetgeen TUKI vzw in de breedste zin van het 
woord wil bieden aan kinderen met een levensbedreigende ziekte (en hun ouders). 

Kerstdrink	
Op de laatste schooldag van 2019 organiseerde de ouderraad een geweldig gesmaakte kerstdrink. 
We mochten zeer tevreden zijn met de opkomst! We willen graag de ouderraad bedanken voor dit 
initiatief. Ouders die graag betrokken worden bij deze initiatieven kunnen steeds iemand van de 
ouderraad aanspreken of mailen naar or.catharina@gmail.com. Jullie hulp is zeker welkom! 
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Voorlezen in 2B 
De laatste week voor de kerstvakantie kwamen er 
in 2B grootouders voorlezen. Omdat grootouders 
echte helden zijn voor deze kinderen, hadden we 
gevraagd of ze eens samen met hen iets leuks 
kwamen doen. Iedereen luisterde heel geboeid 
naar de verhalen van de oma's en opa's. Het lezen 
was nog nooit zo gezellig geweest! 

Kerstviering 
Op vrijdag 20 december gingen we met alle klassen 
van de lagere school naar de kerk voor onze 
kerstviering. Het was een mooie viering waarin de 
kinderen tekstjes voorlazen, het zesde een mooi 
kerstspel opvoerde, er werd gedanst, gezongen en 
tot slot droegen kinderen van het derde leerjaar 
een gedicht voor over de ware betekenis van 
Kerstmis. 
De mensen van Sint-Vincentius waren ook 
aanwezig op onze viering. Zij waren erg blij met de 
droge voeding en verzorgingsproducten die we 

hadden ingezameld, hiervoor willen we iedereen nog eens erg bedanken! 
En zo zagen we dat als we er voor elkaar zijn, het ook op 20 december al een beetje Kerstmis kan 
zijn. 

Noteer	alvast	in	je	agenda…	
Schoolfeest       26 januari 

Facultatieve vrije dag     27 januari 
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Kalender JANUARI 2020

wo 01-01

do 02-01

vr 03-01

za 04-01

zo 05-01

ma 06-01 Instapmoment 2,5-jarige kleuters 

2e en 3e kleuterklas zingen 3 koningen in de buurt + Koningentaart
di 07-01

wo 08-01 trefbal 3de en 4de leerjaar

do 09-01

vr 10-01 3de, 4de lj, zwemmen 
4-jarigen, ccha, shoes, 10.30 uur 

za 11-01 familieviering 18u30

zo 12-01

ma 13-01

di 14-01 Verkoop tickets schoolfeest (8u15 - 10u en 15u30 - 18u)

wo 15-01

do 16-01 Verkoop tickets schoolfeest (8u15 - 10u en 15u30 - 18u)

vr 17-01 3de, 4de lj, zwemmen

za 18-01

zo 19-01

ma 20-01 ouderraad

di 21-01

wo 22-01

do 23-01

vr 24-01 Kijkdag, 2,5-jarige kleuters 
ccha - oefenen schoolfeest

za 25-01

zo 26-01 SCHOOLFEEST

ma 27-01 Facultatieve verlofdag

di 28-01 3de lj, ccha, Raspoetin, wie niet weg is, is gezien

wo 29-01

do 30-01 Gedichtendag - start van de week van de poëzie

vr 31-01 3de, 4de lj, zwemmen
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