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Schoolfeest ‘allemaal helden’ 
Een feest dat we ons nog een hele tijd zullen herinneren.  Op 26 januari hadden 
we ons 3-jaarlijks ‘groot’ schoolfeest. Meer dan 400 leerlingen en meer dan 40 
leerkrachten en helpers stonden klaar om er een fantastisch spektakel van te 
maken. Na weken van brainstormen met de kinderen over een act en het 
klaarstomen van licht, geluid, programmaboekjes, kostuums,…. mochten we 
terecht fier zijn op het resultaat. Dankjewel aan de vele felicitaties die we 
mochten ontvangen. Het doel van het schoolfeest is niet enkel de show zelf, het 
gaat ook om samen iets moois te creëren. Ons team van gedreven leerkrachten 
mocht opnieuw ervaren dat onze leerlingen stuk voor stuk helden zijn. Ze 
lieten hun creatieve kant zien en kwamen als een groep tot mooie resultaten.  
We danken jullie voor de massale aanwezigheid en het fantastische applaus. 
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ALLEMAAL 
HELDEN

INSCHRIJVINGEN QUIZ VAN DE 
OUDERRAAD

 “Als scherven 
geluk brengen… 

 …wacht ons nog 
een fantastisch 
schooljaar ;-).” 

KINDERK      ANT
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Schoolfeest door de ogen 
van onze Kathee(tjes)! 

Verkleed als reuze helden KT, 
altijd lachen, zeer te vree 

niet voor de show of schone schijn 
het schoolfeest was gewoon reuze fijn! 

Alle kinderen hebben hun grenzen verlegd, 
zingend, dansend, acterend of dichtend opgezegd. 

Jullie energie en het enthousiasme spatte  
van het podium af, 

De volledige show was echt wel straf! 

Kleine en grotere helden zijn jullie één voor één 
maar het meest magische moment was op het podium 

met iedereen! 
Zij aan zij stonden kleuters, leerlingen, schoolleiders en 

leerkrachten, 
Supporters gaven hen een lang en warm applaus met al 

hun krachten. 

Blijf je ook de volgende dagen en weken een kleine held? 
Het is de vriendschap, samenwerking, hulp, wederzijds 

respect en begrip dat telt. 
Zo werken we elke dag samen aan een super-helden-

school 
Het was een eer om jullie KT-held te zijn, jullie idool! 
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‘Niet	te	stoppen’	
Door: Kas Dewit van 5B 

Eerst en vooral vonden wij het superleuk om te doen! De 
voorbereiding was leuk, de repetities waren leuk en het 
optreden was leuk. Weliswaar vonden we het ook een 
beetje moeilijk, maar...het is gelukt! We hebben het zelf 
niet gezien maar we veronderstellen wel dat het heel leuk 
en goed was om naar te kijken. De naam van ons 
optreden hebben we samen gekozen en deze vinden we 
zeer toepasselijk (al zeggen we het zelf :-)) Ons optreden 
was een les voor iedereen: "Pesten moet gestopt worden!" 

‘2e	leerjaar’	
Wij hebben met onze klas een verhaaltje gemaakt. Hier 
hebben we wel veel over moeten nadenken maar dat vond 
ik wel heel leuk. 
De tekeningen van het verhaaltje maken vond ik wel heel 
leuk! 

-Kayleigh- 

Ik vond dat we een supermooi verhaal verzonnen hadden 
met de klas. 

-Lie- 

Ik vond het heel leuk om ons toneeltje te doen op het 
grote podium.  

-Mira- 

Ik vond het superleuk dat ik superheld RED mocht 
spelen. 

-Jan- 

Ik was enorm FIER en TROTS op mijn kleine helden. We 
hebben samen een mooi verhaal gemaakt met bijhorende 
prenten. Op het podium hebben ze het ook keigoed 
gedaan. Daar word je als juf echt SUPERBLIJ van!!! 

-juf Ria- 
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‘De	helden	van	KA’	

Schoolfeest 
door: Lauren en Fien (6A) 

De dag waar we zolang op hebben gewacht, de dag van het schoolfeest. 

Zoveel weken er hard over nagedacht, geoefend en gewerkt en eindelijk was het 
zover… De show was begonnen en wij moesten heel lang wachten, want wij waren de 

laatste act die op het podium moest verschijnen. Eenmaal achter de coulissen, 
begonnen de zenuwen te komen, het was zoooo spannend! Iedereen stond te stralen 
als echte superhelden, iedereen op zijn/haar eigen manier. 

Na onze act kwamen de juffen en meesters, onze helden van iedere dag  Tenslotte 
was het de finale … De juf en meester kwamen ons halen en we waren zo vrolijk aan 
het springen als kleine gekjes. Dit schoolfeest zullen we nooit meer vergeten, ons 
allerlaatste  :-/ 
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Reacties van het 5e… 
*Ik vond het thema helden leuk, dat iedereen op zijn eigen manier een held kan zijn. (Jeff) 

*Leuk dat we onze outfits zelf mochten kiezen en dat iedereen lachte met het stukje van 
tijdreizen en teleporteren. (Emme) 

*Ik vond het zelf geweldig om met Anissa samen op het podium te staan. (Soraya) 

*Ik vond het tof dat ik op het podium stond met alle klasgenootjes en zou het zeker nog eens 
willen doen. (Kamiel) 

*Het oefenen was grappig als er grappige foutjes werden gemaakt, het optreden vond ik een 
beetje raar. (Kas) 

*Ik vond het eng om op te treden voor mijn ouders maar het was wel heel leuk om te doen! 
(Alexia) 

*Ik ben heel blij dat het optreden goed gelukt is! (Marie) 

*Ik vond de bal voor telekinese echt superleuk! (Yann) 

*Ik heb geleerd dat ik goed luid en duidelijk moet praten. (Josse) 

*Ik vond het leuk dat we alles zelf hebben gedaan. (Thomas) 

*Ik vond het heel fijn dat ik met mijn vrienden kon optreden. (Milan) 

*Ik vond alles heel leuk! (Daan) 

Driekoningen	en	koekjes…	
Op maandag 6 januari ging een deel van de 4 en 5 jarigen Driekoningen zingen in de 
buurt.  
De andere helft maakten Driekoningen koekjes, die we nadien samen hebben opgegeten.  
In de koekjes vonden we ook 3 bonen… Zo hadden we per klas 3 koningen voor een dag. 
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Tre;baltornooi	
Op woensdag 8 januari 2020 was het weer tijd voor ons jaarlijks trefbaltornooi in Runkst. 
Er deden negen Hasseltse scholen mee, zo ook onze kinderen van het derde en vierde 
leerjaar . Ze hebben ons allen verbaasd met hun voorbeeldig en sportief gedrag, het was 
fair play ten top.  
Met een mooie derde en vierde plaats (van telkens tien en twaalf ploegen) hebben ze het 
ook op sportief vlak uitstekend gedaan. 

Plannen voor het ‘veld’ 
Het is oud nieuws dat ons speelveld aan een opfrisbeurt toe is. Na inspanningen van  onze 
school en de ouderraad kunnen we alvast wat nieuws hierover lossen. Over enkele weken 

zal het veld opgeknapt worden. Dat wil zeggen dat we het voetbalveld opnieuw zullen 

frezen, grondverbeteraar toevoegen en opnieuw inzaaien. Enkele weken later kunnen de 

kinderen dan genieten van een mooie nieuwe grasmat. Met centjes van de ouderraad 

zullen we ook 6 nieuwe kleine voetbaldoelen aankopen. De papa van Ella (4B) en Stef 
(2B) zal met zijn leerlingen van de richting ‘lassen’ (Sint Jansberg, Maaseik) de goaltjes 

maken! Alvast bedankt! 

Wat we nog zoeken is een machine om belijning aan te brengen… Als er ouders zijn die 

ons hiermee kunnen helpen horen we het graag! 

VZW Tuki 
Dankzij jullie vrije giften die we mochten ontvangen voor de programmaboekjes hebben 
we opnieuw een mooi bedrag kunnen verzamelen. Maar liefst 400€ mogen we al 

toevoegen aan het bedrag dat we voor deze VZW aan het verzamelen zijn! Dankjewel voor 

jullie steun! In de vorige Kinderk(r)ant kan je meer lezen over de werking van deze VZW. 
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Je kind inschrijven… 
- Broers en zussen van kinderen die al in de school ingeschreven zijn en kinderen van 

personeel van de school krijgen voorrang: start op 7 februari vanaf 8 uur tot en met 
vrijdag 21 februari 2020 (tot 16 uur). 

- Alle kinderen geboren in 2018 of die van school willen veranderen: start vanaf 2 maart 

2020 vanaf 8 uur tot en met vrijdag 13 maart 2020 tot 16 uur. 

Quiz van de ouderraad 
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Noteer	alvast	in	je	agenda…	
Krokusvakantie       22/2 - 29/2 

Start inschrijving       2 maart 

Kalender FEBRUARI 2020

za 01-02

zo 02-02

ma 03-02 - Instapmoment 2,5-jarige kleuters 

- 6de leerjaar: musicaklassen (hele week)
di 04-02

wo 05-02 - Schoolraad

do 06-02

vr 07-02 - 3de, 4de lj, zwemmen 

- Start inschrijvingen broers en zussen
za 08-02 - familieviering 18u30

zo 09-02

ma 10-02

di 11-02 - inleefatelier Studio Globo 5B 

- Dikketruiendag
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woe 12-02

do 13-02 - Schoolfotograaf Lijo

vr 14-02 - Kijkdag, 2,5-jarige kleuters 

- 3de, 4de lj, zwemmen
za 15-02

zo 16-02

ma 17-02 - ouderraad

di 18-02

wo 19-02 - Stadsklassen 4de lj

do 20-02 - Stadsklassen 4de lj

vr 21-02 - Stadsklassen 4de lj 

- 3de,j 4de lj, zwemmen 

- Einde inschrijvingen broers en zussen
za 22-02 Krokusvakantie

zo 23-02 Krokusvakantie

ma 24-02 Krokusvakantie

di 25-02 Krokusvakantie

woe 26-02 Krokusvakantie

do 27-02 Krokusvakantie

vr 28-02 Krokusvakantie

za 29-02 Krokusvakantie
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