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De wereld in de greep van Corona 
Tekening: Willem 6B 

We leven momenteel in andere tijden… Niet zo lang geleden was er sprake in het nieuws 

van een of ander virus ergens in China en plots… is het hier. Elke dag nieuwe 

maatregelen, veel onzekerheid, veel (te weinig) toiletpapier en vooral veel emoties. We 

zijn terecht trots op de vele mensen die in de zorg staan of zorgen voor ons op zoveel 
verschillende manieren. Ook heel wat ouders van onze school!  

Dank je wel voor wat jullie doen! 

Ook zijn we trots op de flexibiliteit van zoveel ouders en trots op de veerkracht van onze 

kinderen en leerkrachten. We moeten er samen door hoor 

je dan wel eens zeggen… We staan momenteel voor een 
periode die veel van ons vraagt maar we moeten de hoop 

blijven houden dat deze periode ons ook weer dichter bij 

elkaar kan brengen. De lessen die we nu leren kunnen ons 

beter en rijker maken in de toekomst. Wij, directie en 

leerkrachten wensen iedereen een goede gezondheid toe 
en kijken er enorm naar uit jullie snel weer te zien. Aarzel 

niet om ons te contacteren wanneer je vragen zou hebben. 
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Onze Klimaatboom is er… 

Ongeveer een jaar geleden schreven de leerlingen van juf 

Ines (nu onze 6e-jaars) een motivering waarom er op 
onze school een klimaatboom moest komen. Al vrij snel 

kregen we de bevestiging dat we de boom ook gingen 

krijgen. Vorige week was het zover… Onze ‘Winterlinde’ is 

aangekomen en staat fier te pronken op het veld! 

De voordelen die een boom kan leveren zijn talrijk.  
- Bomen gaan de strijd aan tegen luchtvervuiling: ze 

filteren fijn stof uit de lucht.  

- Bomen temperen de klimaatverandering: ze halen het 

broeikasgas CO2 uit de lucht en houden langer water 

vast in de bodem.  
- Bomen hebben een verkoelend effect én zorgen voor 

schaduw.  

- Bomen zijn goed voor de gezondheid, want groen doet 

bewegen en brengt tot rust.  

- Inheemse bomen kunnen een woonplaats zijn voor 
honderden diersoorten.   
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Beweeg je mee? 
Dag	lieve	vriendjes	en	ouders,	

Als	turnjuf	van	de	school	wil	ik	ook	heel	graag	een	berichtje	in	
de	kinderkrant	 schrijven.	Eerst	en	vooral	 :	hoe	gaat	het	met	
jullie?	 Lukt	 het	 allemaal	 een	 beetje	 thuis?	 Weet	 dat	 wij	 ,	
juffen	en	meesters,	allemaal	vaak	aan	jullie	denken!	

De	 voorbije	 dagen	 heb	 ik	 veel	 Bjd	 doorgebracht	 met	 mijn	
gezinnetje.	 Jullie	krijgen	van	de	 juf	of	meester	af	en	toe	wat	
extra	 werkblaadjes	 of	 huiswerk.	 Maar	 zoals	 jullie	 weten	 is	
bewegen	ook	heel	belangrijk.		
Thuis	bewegen,	hoe	doe	je	dat	nu	eigenlijk?	Kan	dat	ook	leuk	
zijn?	Samen	met	mijn	kindjes	heb	ik	de	voorbije	dagen	al	wat	
filmpjes	 gemaakt.	 Zo	 hebben	 we	 al	 een	 levend	 ganzenbord	
gemaakt,	 een	 hindernissen	 Beep-test,	 Bkspelen	 voor	 in	 de	
tuin,	 iets	met	hinken	enz.	 	Momenteel	zijn	we	een	kermis	in	
huis	aan	het	maken.	
Wie	 wil	 kan	 zeker	 eens	 kijken	 naar	 onze	 filmpjes.	 Het	 zou	
super	leuk	zijn		als	jullie	hier	zelf	beweging	en	plezier	uithalen	
(natuurlijk	moet	dit	niet,	maar	het	mag).	

Wie	 wil,	 kan	 de	 filmpjes	 op	 YouTube	 terugvinden.	 Klik	 op	
DEZE	link.	Ook	kan	je	via	facebook	(van	mama	of	papa)	mijn	
naam	inDkken	bij	het	vergrootglas	:	Lieve	Remans.		Als	je	dit	
inDkt	 dan	 zie	 je	 de	 filmpjes	 die	 we	 tot	 nu	 toe	 gemaakt	
hebben.	Het	 is	 niet	 nodig	 om	 bevriend	 te	 worden	want	 de	
filmpjes	 staan	 openbaar.	 We	 probéren	 om	 (bijna)	 elke	 dag	
een	nieuw	filmpje	erop	te	zeSen.		
Héél	 veel	 plezier	 en	 post	 zeker	 een	 foto	 als	 jullie	 iets	
geprobeerd	hebben	(door:	juf	Lieve)		
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1 APRIL 2020 KINDERCAMPUS CATHARINA

Nationale pyjamadag… 
Vrijdag 13 maart kwamen heel wat kinderen in pyjama naar school. Dit naar aanleiding 
van de nationale pyjamadag georganiseerd door Bednet. (door: juf Freija) 

“Deelnemen doen we voor alle zieke kinderen en jongeren: voor kinderen die via Bednet 

les volgen, voor kinderen die in de ziekenhuisscholen, de revalidatiecentra, 

kinderpsychiatrische diensten of via vrijwilligers mee blijven met de leerstof. Onderwijs 

aan zieke kinderen is pas een succesverhaal als vele partners samenwerken. Dat willen 
we op 13 maart vieren”.  Els Janssens, directeur Bednet 
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Het ‘veld’ is terug een speelveld 

We hebben er al enkele keren over gesproken. We willen als school inzetten op een 

verbeterde infrastructuur, in de gebouwen en daarbuiten. Dat wil zeggen dat we plannen 

maken op korte en wat langere termijn. Deze maand zijn we begonnen met het veld op te 

frissen. Niet alleen hebben we een klimaatboom maar ook het ‘veld’ werd gefreesd en 

ingezaaid. Wanneer de kinderen terugkomen naar school zal het dus niet lang duren voor 
we opnieuw kunnen spelen op een nieuwe grasmat! 

Boenk t’r op 
De carnavalsvereniging KOVK organiseerde zaterdag 7 maart een carnavalsconcert. Ons 

kinderkoor mocht hier als gast optreden. Een oud-leerling van onze school Thibault 

Di Fiore zorgde voor de muzikale begeleiding. Het koor zong 'Something just like this' 

waardoor 'Iedereen van de wereld' was. Nadien ging iedereen weer 'Coming home'. Het 

was zeker en vast 'Boenk t'r op! (door: juf Freija) 

 5



1 APRIL 2020 KINDERCAMPUS CATHARINA

Nieuwe wegmarkering 
Zoals je waarschijnlijk al hebt kunnen zien, hebben de straten rond onze school wat extra 

kleur gekregen. We willen laten zien dat dit een schoolomgeving is waar je maar 30km/u 

mag rijden. Voor de veiligheid van iedereen. Met al deze kleuren kan je je nu niet meer 

vergissen! Dankjewel aan de stad Hasselt voor dit initiatief. Samen gaan we voor meer 

veiligheid in het verkeer. 
 

Seesaw in het 6e 
De kinderen van het 6de leerjaar krijgen hun opdrachten via het digitaal platform 

Seesaw.  

Zij maken deze opdrachten op papier en via het online oefenplatform,……  én leveren ze 

opnieuw in via bijvoorbeeld een foto van hun resultaten. 

Het is ONGELOFELIJK om te zien dat bijna iedereen meedoet in dit digitaal avontuur !! 
Op deze leeftijd zijn de kinderen natuurlijk al best vaardig en kunnen ze zelfstandig al 

heel wat werk verzetten. 

Juf Katrien en meester Tommy zijn MEGATROTS op de toppers van het 6de leerjaar  

We gaan op berenjacht… 
De afgelopen week kon je er niet langs kijken in de Catharina wijk, hier en daar zat wel 
een beer achter het raam.  
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Een leuk initiatief gestart door een mama die haar dochter maar moeilijk mee aan het 

wandelen kreeg, krijgt nu een respons van heel België.  

Eens op berenjacht in onze wijk geraak je al snel de tel kwijt, zo staat er ook bij juf Tine 

een "konijn"beer achter het raam. Als je deze vindt, wacht er je nog een leuke verrassing.  

Deze vonden Nils en Elinn Van Eeckhout al snel!  

Heb jij hem nog niet gespot, zet dan snel je beste speurbril op en ga veilig op wandel door 

onze geweldige Catharinawijk! (door: juf Tine) 

Verbinding tijdens de godsdienstles 
In de godsdienstles zijn we samen op zoek 
gegaan naar wat we precies allemaal met 
elkaar delen.  
Het derde en het vierde leerjaar speelde 
eerst een levend dominospel en het vijfde 
en zesde leerjaar stelde vragen aan de 
klasgroep. En zo zagen we dat we veel 
meer met elkaar delen dan we denken.  

Nadien maakten we een foto van de klas 
met de woorden die de kinderen gekozen 
hebben. Hieronder zien jullie het 
resultaat. Als juf genoot ik telkens weer 
van de verwondering over de dingen die 
we met elkaar gemeen hebben en die ons 
verbinden met elkaar! (door: juf Loes) 

Door te delen wat je hebt, 
te delen wat je kan, 
te delen wie je bent, 

verbinden wij ons met elkaar. 
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Wat doen onze kinderen allemaal…? 
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Contact met het CLB? 

Hoe kan u ons bereiken? 

• Ouders en leerlingen kunnen ons bellen    

( 0 1 1 3 7 9 4 9 0 ) e n / o f m a i l e n . 

(info@vrijclblimburg.be). 

• Via onze website: www.vrijclblimburg.be 

• We hebben een anonieme CLB-chat 

(www.CLBchat.be). Ouders en leerlingen van 

het vijfde en zesde leerjaar kunnen chatten. 

Noteer alvast in je agenda… 
Dag vd arbeid (geen school)     1 mei 

Moederdag        10 mei 

Vrije dagen (O.H.Hemelvaart)    21-22 mei 
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Kalender APRIL 2020

wo 01-04 School gesloten voor lessen, enkel noodopvang

do 02-04 School gesloten voor lessen, enkel noodopvang

vr 03-04 School gesloten voor lessen, enkel noodopvang

za 04-04

zo 05-04

ma 06-04

di 07-04

wo 08-04

do 09-04

vr 10-04

za 11-04

zo 12-04 Pasen

ma 13-04 Paasmaandag

di 14-04

wo 15-04

do 16-04

vr 17-04

za 18-04

zo 19-04

ma 20-04
Instapmoment 2,5-jarige kleuters 
ouderraad

di 21-04

wo 22-04

do 23-04

vr 24-04

za 25-04

zo 26-04

ma 27-04

di 28-04

woe 29-04

do 30-04
Sportdag 

buitenlesdag
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