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Van Gogh of
Da Vinci?

Dikketruiendag

Musica met
de 6es
INSCHRIJVINGEN

KINDERK ANT

Kinderkoor in de kathedraal
Op zaterdag 15 februari vond in Hasselt de 11.trail plaats. Dit is een
loopwedstrijd doorheen originele locaties binnen de stad, waarbij de
opbrengsten gaan naar het goede doel van 11.11.11. Ons kinderkoor olv.
Liesbet Vanheusden mocht aan dit evenement deelnemen samen met
het schoolkoor van het Virga Jessecollege. In de kathedraal verrasten ze
de lopers 2 uur lang met hun prachtige liedjes. Niet enkel lopers
kwamen luisteren naar het koor, ook heel wat ouders en klasgenoten
waren van de partij. Dit was weer een unieke belevenis!

‘Schooljaar op
volle toeren’
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Enkele jaren geleden werd de 11.trail voor het eerst in het
leven geroepen als nieuwe, frisse manier om fondsen te
werven voor 11.11.11. De eerste 11.trail was meteen een
groot succes en dus werd het concept uitgerold in andere
steden en gemeenten. Het zijn steeds de lokale 11groepen die de trails organiseren, met de hulp van talrijke
vrijwilligers.
Sport verbindt! De 11.trail is dan ook
generatieoverschrijdend en richt zich zowel naar lopers
als niet-lopers.

Musica
Geschreven door Nore en Cathérine van 6a.
Na een uur zijn we eindelijk aangekomen in het
Dommelhof in Pelt. We werden opgewacht door 2 juffen,
Sarah en Georgia. Toen was onze eerste activiteit.
Daarna gingen we eten: cordon bleu met patatjes en
broccoli. Dan was iedereen zenuwachtig aan het wachten
hoe de kamers er uit zagen. Na het avondeten gingen we
brieven schrijven voor onze ouders. Daarna moesten we
gaan slapen. De
volgende ochtend
werden we wakker
gemaakt met
muziek. Elke dag
gingen we naar een
ander gebouw en
deden we allerlei
sessies. Dinsdag
hadden we keuzeactiviteiten van onze
leuke stagiairs en kregen we bezoek van juf Hilde en juf
Annemie. Woensdag hadden we ook een keuze of we
konden film kijken of spelletjes spelen of fuiven.
Donderdag hadden we weer een keuze-activiteit van de
stagiairs en de directeur kwam ook langs en we hadden
een toonmoment. Vrijdag, de laatste dag, gingen we
zwemmen en toen was het gedaan, na een uur kwamen
we weer op school aan. Deze week zullen we nooit
vergeten, het was fantastisch!
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Doe mee! Er is altijd tijd
voor een gedicht!!
Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een
minuut? Die kan je makkelijk missen… elke dag.
En in die minuut breng je je kind aan het lachen, troost je
de kinderen, leer je ze spelen met taal of geef je ze nieuwe
inzichten.
En in alle gevallen verrijk je hun leven.
Van 30 januari t/m 5 februari 2020 draaide de
Poëzieweek rond het motto ‘De toekomst is nu’!
En zo is de toon weer gezet!
Op school brachten we gedichten in de klas.
We weten dat poëzie van onschatbaar groot belang kan
zijn bij de ontwikkeling van een rijk taalgebruik en
taalbegrip.
Dit sluit naadloos aan bij de visie die we ontwikkelden
over leesplezier.
Tijdens de week van de poëzie stonden de gedichten extra
in de kijker en hopen we dat kinderen zin in “meer”
poëzie krijgen!

Zwieber en Sloeber :-(
De voorbije maanden moesten we afscheid nemen van de
konijntjes Zwieber en Sloeber uit de kleutertuintjes. We
genoten iedere dag van hun gekke sprongen en zorgden
met veel enthousiasme voor hen. Bij sommige kleuters en
leerlingen ging Zwieber tijdens de vakanties zelfs
logeren. Maar niet getreurd. Ondertussen hebben we
twee nieuwe vriendjes in onze tuintjes. Samen met alle
kleuters kozen we dmv stemming de namen voor onze
konijntjes. Zo kunnen we nu weer zorgen voor Flappie en
Snoesje.
De kleuters van KD, Juf Sandra
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‘GroenTesoep’
In het thema gezonde voeding en omwille van de Dikketruiendag maakten we met onze
klas (4-jarigen) deze dinsdag lekkere groentesoep.

Squash
Op woensdag 12 februari konden de
jongens en meisjes van het zesde leerjaar
meedoen aan een squash-initiatie in de
Olympia. Samen met andere scholen uit
Hasselt kregen ze les van de plaatselijke
squashclub. Ondertussen zijn enkele
sportievelingen al terug gegaan omdat ze
de sport zo leuk vonden. Heerlijk om dit te
horen.
In
maart
staan
als
woensdagnamiddagactiviteiten een
netbaltornooi (vijfde en zesde leerjaar) en
een spelinstuif (eerste leerjaar) op het programma. Uiteraard zijn deze activiteiten steeds
vrijblijvend.

Klasdoorbrekende Valentijn
De kinderen van de eerste graad hebben een klasdoorbrekende activiteit gedaan voor
Valentijn. Ze konden op voorhand kiezen met welke techniek ze aan de slag wilden om
een mooie valentijnskaart te maken. Bij juf Sofie maakten ze een mooie rups met hartjes,
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bij juf Kelly een kaart met een hartje genaaid met garen in papier, bij juf Aster een coole
krastekening, bij juf Freija een mooi hartjesboeket en bij juf Ria konden ze een hartje
plooien uit een wc-rolletje en nadien met verf stempelen op een kaart.
De kinderen vonden dit heel leuk. De Valentijnsvriendjes en vriendinnetjes mochten zich
aan een prachtige kaart verwachten.

AED voor 6a en 6b
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische
schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED
analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot
het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot
professionele hulpverleners het van je overnemen.
Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator
bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel categorie 1 gebruiken. Vele
bedrijven en openbare ruimten hebben intussen een AED. Onze 6es kregen van 2
experten een training in het gebruik van deze toestellen.
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Heerlijk tuinieren
De dagen worden terug wat langer en het weer wordt steeds mooier. Dat zien we ook aan
onze moestuin. Deze begint terug te ontwaken. Zo staan de eerste narcissen er al, zijn de
tulpen in volle bloei en doet onze prei het nog steeds goed.
Voor de krokusvakantie zijn we al begonnen met heel wat onkruid uit te trekken en de
grond om te ploegen. We kijken er al naar uit om binnenkort weer te kunnen gaan zaaien!

Grote kunst voor kleine kenners.
Vincent Van Gogh - Leonardo Da Vinci - Magritte - Keith
Haring.
Het zijn maar enkele van de grote kunstenaars die wij de
afgelopen drie weken leerden kennen in onze klas.
Door middel van verschillende beeldende technieken maakten
onze kleuters kennis met hun kunstwerken. We tekenden
zonnebloemen met wasco’s, schilderden met waterverf, gaven
dé Mona Lisa een nieuwe look en nog zoveel meer.
Als slot werd dit alles tijdens een mooie tentoonstelling op
vrijdag 14 februari 2020 aan de ouders getoond. Zo konden ze
heerlijk genieten van de talenten van hun eigen kleine
kunstenaar.
Versje
Piet Penseel een kwastje aan een steel,
schilderde in het geel.
Iets raars, iets moois, iets van niets en toch zoveel.
Want vroeg je hem wat het was, riep Piet Penseel: weet ik veel!
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Propere tanden
Geschreven door Tim Vanholen:
De kinderen van het vijfde leerjaar maakten op 30 januari en op 6 februari zelf tandpasta
onder begeleiding van een leerkracht van een middelbare school in Hasselt.
Ze maakten die tandpasta zelf met glycerine, xanthaan, akkermuntolie,
calciumcarbonaat, sorbitol en kraantjeswater.
Het was hier en daar misschien wel een knoeiboel maar daardoor hebben de kinderen
van het vijfde leerjaar wel blinkend witte tanden.
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Dikketruiendag
Geschreven door Sanne Cooreman:
Op dikke truiendag hebben we extra aandacht voor het klimaat. De school had gevraagd
in iedere klas om een les buiten te geven. 5B had het idee om voor de bomen op het veld
dekentjes te maken. Daarvoor hebben we een hele namiddag buiten zitten vingerhaken.
Het was gelukkig droog weer, maar er stond wel wat wind. Vingerhaken ging niet bij elke
leerling even goed, maar iedereen vond het wel heel fijn om te doen! Les krijgen in de
buitenlucht heeft heel wat voordelen hebben we gemerkt. Je zit in de gezonde
buitenlucht, voelt je vrij, je kan je beter concentreren, en kan wat meer bewegen zonder
dat het stoort. Zouden we veel meer moeten doen!

Carnaval
Op zaterdag 21 maart 2020 gaat de kindercarnavalstoet in
Hasselt door. Net zoals vorig jaar, loopt onze school dit jaar
ook mee! Iedereen die wil mag meekomen, liefst verkleed als
superheld. Dit duurt van 14u30-16u30. Uw kind kreeg
hierover een brief mee met meer info. Hopelijk tot dan
allemaal!!!

Even een update vanuit de Kinderraad…
Na een succesvol schoolfeest zijn we er weer ingevlogen!
Bij de start van het nieuwe jaar hebben we het eerste trimester geëvalueerd en een plan
opgemaakt voor trimester 2.
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Er werden een aantal kleine, belangrijke items
besproken en “De week tegen pesten” (14 → 21
februari) werd uitgewerkt! Dit betekende dat elke
klas een poster of affiche mocht uitwerken waarin de
4 stippen duidelijk aanwezig moesten zijn. Deze
werden ingevuld in de vorm van bv. ballonnen,
hartjes… In elke klas was er aandacht voor onze zorg
rond pesten.
Verder oefende de Kinderraad tijdens de middag de
nieuwe move in en leerde deze de hele school aan tijdens de middagspeeltijd. Dit was te
horen (en te voelen) tot ver buiten de schoolmuren ;).
Op vrijdag 21 februari danste de hele school deze move tegen pesten (helaas ontbrak het
vierde leerjaar o.w.v. hun stadsklassen en was het derde leerjaar zwemmen).
De Kinderraad

Studio Globo
Geschreven door Dorien Daelemans:
Met het 5de leerjaar zijn we naar Studio Globo geweest, de naam van het project dat
we daar volgden is: “Achter de muur”. Wat we daar mochten doen was fantastisch!
Het was een inleefatelier: we kwamen terecht in een armere wijk. De ene was arm, de
andere rijk. Er was een buurthuis, daar kon je drankjes krijgen en daar was ook een
computer voor de hele wijk. Bij de sociale kruidenier kon je een voedselpakket
samenstellen en zelfs af en toe laten leveren. Pas op! Je had hier wel een lidkaart voor
nodig.
Huis met nummer 9A moest een cake bakken voor het buurtfeest en huisnummer 9B
moest rekeningen betalen, dat ging helemaal niet zo gemakkelijk. Hiervoor moest
iemand gaan solliciteren bij de Kringwinkel. Bij huisnummer 8 ging het al helemaal
niet goed. Daar zat asbest in de vloer en hierdoor werden zij uit hun huis gezet.
Zo moesten we overgaan naar een buurtfeest, dit was geen gemakkelijke opdracht
omdat sommige kinderen zich echt slecht voelden over hun financiële toestand.
Uiteindelijk maakten we met de hele buurt een plan om de burgemeester ervan te
overtuigen dat het skatepark in deze wijk moest blijven bestaan.
Het was super super super super TOF !
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Nieuwe inschrijvingen…
De inschrijfperiode voor broertjes en zusjes is afgesloten.
Vanaf maandag 2 maart starten de inschrijvingen volgens contingentering (indicator niet-indicator leerling).
Het aantal vrije plaatsen is steeds te zien op onze website:
http://kt-scholengroep.be/inschrijvingsbeleid/
Vanaf 16 maart starten de vrije inschrijvingen. Dat betekent dat er vanaf dat moment niet
meer gekeken wordt naar indicator - niet-indicator leerling.

Fiscale attesten …
In de loop van de maand maart krijgen alle kinderen die tijdens het voorbije kalenderjaar
gebruik maakten van de opvang én de schoolrekeningen van 2019 betaald hebben, een
fiscaal attest.
Belangrijk !!! Dit attest heb je nodig voor de volgende belastingaangifte.

Noteer alvast in je agenda…
Start inschrijving

2 maart

Paasvakantie

4/4 tem 19/4

Sportdag

30/4
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Kalender MAART 2020

zo

01-03

ma

02-03

di

03-03

wo

04-03

5de leerjaar, stadsklassen Gent

05-03

Vastenopening in turnzaal
5de leerjaar, stadsklassen Gent

do

Start inschrijving indicator - niet-indicatorleerlingen

Bibtruck op school
vr

06-03

za

07-03

zo

08-03

ma

09-03

di

10-03

wo

11-03

do

12-03

vr

13-03

5de leerjaar, stadsklassen Gent

Quiz van de ouderraad
Einde inschrijving indicator - niet-indicatorleerlingen

za

14-03

zo

15-03

ma

16-03

ouderraad
Start vrije inschrijvingen

di

17-03

4de lj, ccha, Adios, 13.30

wo

18-03

do

19-03

vr

20-03

za

21-03

zo

22-03

ma

23-03

5de lj, ccha, Dounia B., 13.30
4de leerjaar, medisch schooltoezicht, ganse dag

di

24-03

1ste en 2de lj, ccha, Niet Wiet, wel Nel, 13.30

wo

25-03

4de leerjaar, medisch schooltoezicht, voormiddag

do

26-03

vr

27-03

za

28-03

zo

29-03

ma

30-03

Hasselt Carnaval - kinderstoet

Kijkdag, 2,5-jarige kleuters
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31-03
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