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Acties van onze
kinderen
Gierzwaluw

HET VELD 2.0

Een
held
in
eigen
kot

KINDERK ANT

Hoopvol kijken naar een nieuwe start
Flatten the curve… Wat hebben we deze laatste maanden veel geleerd… We zijn als school
in een nooit geziene digitale hervorming gevlogen. Met vallen, maar vooral met veel
opstaan zoeken we samen met onze ouders naar nieuwe manieren om leerstof over te
brengen aan onze kinderen. Ook maken we tijd om te spreken over ons welbevinden…
jammer genoeg online en zonder een dikke knuffel. Dat zal jammer genoeg nog even zo
blijven. Maar wat zijn we fier op al onze kinderen én ouders die in deze omstandigheden
het beste van zichzelf geven. Als schoolleiders zeggen we ook dat we enorm fier zijn op dit
team. De manier hoe ze de kinderen bereiken, leerstof en activiteiten aanreiken, bundels
ronddragen, voorbereiden en remediëren waar het kan, opvang voorzien in de
noodopvang van de school, digitale sportdagen voorbereiden, filmpjes maken en
bereikbaar zijn voor iedereen die om hulp vaagt, hoe ze elkaar ondersteunen en nog
zoveel meer… Ook dit is even onze realiteit. Er zal in de maand mei opnieuw heel wat
veranderen en we zullen ons moeten klaarmaken voor een gedeeltelijke opstart op school.
We zullen er klaar voor zijn en kijken er nu al naar uit om een deel van de kinderen terug
te ontvangen op een veilige en kwaliteitsvolle manier. Je zal in de volgende dagen en
weken informatie krijgen over hoe we dit zullen organiseren.
Veel goede moed en hou het veilig!
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Zwaluwnestjes
Hasselt adopteert de gierzwaluw
Met de gierzwaluw adopteert Hasselt een typische
stadssoort. Als nestplaats kiest deze vogel plaatsen in het
hart van de stad, achter kieren en spleten van hoge
daken. Daarbuiten is de gierzwaluw de koning van het
luchtruim: hij is één van de snelste vliegers en doet alles
in de lucht: eten, drinken en zelfs slapen. Hij overwintert
in zuidelijk Afrika en vliegt de halve wereldbol over om
bij ons te komen broeden. Dit is dan ook de enige periode
dat de gierzwaluw vaste grond onder zijn pootjes heeft en
contact heeft met ons aardse leven. Wij hebben in onze
contreien de eer om gastheer te mogen zijn voor deze
intrigerende vogel.
De stad koos onze school uit om 10 vogelkastjes te
plaatsen. Hopelijk zien we snel vliegen ;-).

Bewegen is gezond
We moeten dan wel 'in ons kot' blijven, toch is het ook
belangrijk om voldoende te bewegen. De kinderen kregen
van de juf wat foto's waarbij ze bewegingen moesten
nadoen. Nadien bedachten ze zelf leuke
bewegingsopdrachten. Probeer ze maar eens uit!
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Theelichtjes knutselen
Helden zijn er nu overal. Om aan hen te denken branden
we nu vaak een kaarsje. De kinderen hebben een
theelichtje geknutseld waarbij ze zelf het gekleurde zand
gemaakt hebben!

Creatievelingen
Hoe langer we thuis moeten blijven hoe creatiever de
kinderen worden. Kijk maar eens naar deze leuke
knutselwerken: een vliegtuig, een tv-show met
zelfgemaakte maskers, pennenhouders en kettingen voor
de zieken.
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Het ‘creatieve’ kleurenmonster
Nieuws van de 2e kleuterklas, thuis in
actie met opdrachtjes van de klas.
Wat hebben ze allemaal gedaan en
geleerd van ons huidig thema "het
kleurenmonster"
Het kleurenmonster is in de war. Een
meisje helpt hem om zijn gevoelens uit
elkaar te halen. De kleuters doen dit
ook in hun potjes.

Hier groeien HELDEN...
Helden groeien iedere dag
ook nu je het kot niet uit mag!
Allen samen er tegen aan,
Alleen "samen " kunnen we dit virus verslaan.
En al ben je de moed even kwijt,
Geef niet op, anders heb je later spijt!
Hier groeien HELDEN, iedere dag
trots op onze ouders in de zorg,
die er staan met een lach...
Trots op de winkelier,
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blijf shoppen bij mensen van hier.
Trots op de postbode,
de man/vrouw in de straat die nu van thuis uit werken gaat...
Trots op de ouder, die speelt en assisteert
en het soms zelf even niet meer weet...
Wat brengt de toekomst?
Hoe gaat het zijn?
Het blijft voor ons allen een groot geheim.
Het enige wat we weten
is " blijf in u kot"
doe nu voor een keer thuis maar lekker zot.
Gelukkig de zon is van de partij,
En wij met z'n allen staan aan jullie zij..

Het veld 2.0
In onze vorige ‘Kinderk(r)ant konden we het nieuws al meegeven dat ons veld een heuse
opknapbeurt kreeg.

Na al het frees- en zaaiwerk komen nu de eerste grassprieten al uit. De regen van de
laatste dagen zal hopelijk voldoende groeikansen bieden aan alle zaadjes.
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Een held in eigen kot!
Helden,
soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein,
maar je hoeft geen superkrachten
of cape te hebben
om een held te zijn!
Wij in de Catharinaschool weten al lang dat er een held schuilt in ieder van ons!
In deze coronatijden zien we heel veel helden. Denk maar aan de dokters en verplegers, de
mensen in de warenhuizen, de verzorgers in rusthuizen, de virologen, de pakjesbezorgers, de
mama’s en papa’s die wel heel veel dingen combineren, …
Maar ook iedereen die zich aan de maatregelen houdt is een echte held! Heb jij zin om een eigen
gepersonaliseerde heldenposter te maken? Ga dan naar onderstaande link en hang de poster op
zodat iedereen het werk van een echte held kan zien!
https://bubblydoo.be/nl/poster
Veel plezier!

Filmpjes van de leerkrachten en de kinderen
In de afgelopen maand kregen we heel wat leuke berichtjes van de kinderen en hun
ouders. Dankjewel om wat van je te laten horen! Soms zat er zelfs een leuk filmpje bij met
een boodschap voor de klas of een boodschap voor de wereld ;-). We lijsten er enkele op…
Fien uit de klas van juf Freija heeft een boodschap voor haar klas
KLIK HIER
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De leerkrachten hebben een boodschap voor al onze kinderen en hun ouders
KLIK HIER
Juf Lieve motiveert alle kinderen en hun ouders om deel te nemen aan onze eerste
digitale sportdag
KLIK HIER
Pippa en Wietse gaan aan de slag met de greenkey
KLIK HIER
Mya Maes (5e leerjaar) maakte zelfs een heuse powerpoint. Ze beschrijft waar de
kinderen van haar klas mee bezig zijn in deze bizarre tijden.

Contact met het CLB?
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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.
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