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Stap voor stap    
Vanaf 2 juni zetten we een volgende stap in de heropening van onze school. Heel het team 
werkt hard om dit op een veilige, liefdevolle en degelijke manier te doen. Het voortdurend 
schakelen vraagt veel van ons allemaal, maar de goesting om onze leerlingen opnieuw te 
zien is enorm. In deze krant vertellen we graag waar we allemaal mee bezig zijn geweest. 
Ook geven we je graag mee hoe we onze school zo ‘Corona-veilig’ mogelijk maken. Als 
alles goed verloopt kunnen we vanaf 15 juni misschien de hele school opnieuw openen. 
Dat zou betekenen dat alle kinderen in groep het schooljaar kunnen eindigen met hun juf 
of meester. We hopen met z’n allen dat we dit kunnen realiseren.  
Ook voor de ouders een dikke pluim. Het brengen en halen van de kinderen gebeurde 
steeds volgens de gemaakte afspraken. Hierdoor durven we vol vertrouwen de volgende 
stap te zetten. 
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Tijdelijke kleuteropvang 

Onze tijdelijke locatie voor de kleuteropvang in het 
ontmoetingscentrum is prima verlopen! 
De kleuters amuseren zich. Dankzij het mooie weer, 
kunnen we ook profiteren van de mooie tuin . Daar hoort 
zeker een picknick bij en veel leuke fietsmomenten. 
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Traplopen was nog 
nooit zo leerrijk… 

Het leren én automatiseren van de tafels is ook zeer 
belangrijk. We hebben ze namelijk nodig bij verdere 
wiskundige raadsels en in het dagelijks leven. Op deze 
manier kunnen we ze spelenderwijs oefenen wanneer 
we naar de klas gaan. 

Inschrijvingen 
Vrije inschrijvingen Basisonderwijs voor het schooljaar 2020-2021 

  
Je kan van op afstand inschrijven  

vanaf 2 juni 2020. 

Dit doe je door een mail te sturen naar de school  
=> catharina@kt-scholengroep.be  

Lukt het je niet om onze school digitaal te contacteren? 

Neem dan gerust telefonisch contact op met de school,  
we helpen je graag verder. =>011/224428 

 

Onze Catharina kanjers 
Ruben & Greetje kregen een presentje. 
Want zij verdienen zeker een complimentje. 

Zij leiden alles in goede banen. 
Dat kan het team zeker beamen. 

Rustig, doordacht, gedreven en goed. 
Dikke pluim voor zoveel heldenmoed. 

Team Catharina. 
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Les in de buitenlucht 
Frisse lucht heeft altijd een goede invloed op de aandacht van de kinderen. Daarom 
verluchten we vaak onze lokalen. Om ruimte te creëren hebben we op school een mooie 
buitenklas gemaakt. Heel veel dank aan de mama van Karel en Leah voor de mooie 
muurtekening. De kinderen hebben er al enorm van genoten. 

Hoe ziet die veilige school er eigenlijk uit? 
Nu we de ouders even moeten bannen van het schoolterrein nemen we jullie graag mee 
door het schoolgebouw. Omwille van de maatregelen hebben we enkele aanpassingen 
gedaan die het voor onze kinderen en personeelsleden veiliger maakt. 

Om voor en na school de drukte aan de toegangspoorten te vermijden hebben we er 
ééntje bijgemaakt. Zo kunnen we elke groep zijn eigen toegangspoort toewijzen. Het doel 
is om de toestroom van ouders, zo goed we kunnen, te spreiden. Uiteraard rekenen we 
ook op alle ouders om de afstandsregels te volgen en samenscholing te vermijden. Ook 
het tijdstip om je zoon/dochter te brengen en halen kan helpen. De kleuters beginnen wat 
later dan de lagere school. Door het brengen en halen goed te timen vermijden we drukte 
aan de poort.  8u30 is het drukste moment, 8u15 is het heel wat rustiger. 
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We lopen ook steeds dezelfde route. Op die manier kruisen we geen andere groepen en 
beperken we opnieuw de risico’s. We geven dit aan op verschillende manieren zodat het 
voor de kinderen eenvoudig is om deze regels op te volgen. 
 

Bruine poort Witte poort Wit poortje
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Handhygiëne is natuurlijk zeer belangrijk. We schenken er 
dan ook veel aandacht aan. Ook onze infrastructuur hebben 
we aangepast aan de noden, met extra wasbakken op de 
speelplaats. De handen van onze kinderen zijn nog nooit zo 
proper geweest. 
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De speeltijden gaan door op verschillende momenten, waarbij elke contactbubbel in een 
eigen “zone” kan spelen. Ook de afhaalpunten van de kinderen verspreiden we zodat we 
samenscholingen, zo goed we kunnen, vermijden. 
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Vliegen 
De kleuters van de klassen kikker en haas werken nu rond het thema " vliegen". 
Naast de vele opdrachten rond vliegers vouwen, knutselen,...kregen de kleuters ook een 
uitdaging. Maak een foto waarop je zelf vliegt. Hier al enkele resultaten! Knap hoor! 
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Digitale sportdag 
Op 30 april hebben we voor het eerst een sportdag beleefd vanuit ons eigen kot. Zo waren 

we ver weg, maar toch dichtbij. Geniet gerust even van elkaar via deze link:  

digi sportdag Catharina 2020 aftermovie 

Contact met het CLB? 

 

Hoe kan u ons bereiken? 

• Ouders en leerlingen kunnen ons bellen (011 37 94 90) en/of mailen. 
(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. 

 9

https://drive.google.com/open?id=1FEVJerhgV1xfpxvvoc0a1eRXk775Pi_Y
mailto:info@vrijclblimburg.be
http://www.vrijclblimburg.be

	Kikker en Haas kunnen vliegen
	Tafels
	op
	de
	trap

	Kleuteropvang op
	verplaatsing

