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Fijne vakantie    
Na een bewogen periode bereiken we het einde van een schooljaar. Heel wat leerlingen 
zetten een nieuwe stap naar de lagere school of naar het secundair onderwijs. We wensen 
jullie allemaal enorm veel succes toe!  
Dit jaar was absoluut geen verloren jaar, het werd een jaar waar we ons wat moesten 
heruitvinden… Leerlingen, leerkrachten en ouders deden enorm veel inspanningen om 
deze periode door te komen, we deden allemaal grootse dingen. Ook de vele activiteiten 
voor corona zijn we niet vergeten… De Rode neuzen dag, toonmomenten, uilen en 
braakballen, optredens en repetities met ons kinderkoor, het Sinterklaasfeest, bezoek uit 
Zuid-Afrika, de voorleesweek, circustechnieken op school, Gymland, de kinderraad, First 
Lego League, de Kerstviering, goede doel, Safety First, de ouderraad, muzikale sprookjes, 
het trefbaltornooi, het schoolfeest, tandpasta maken, tentoonstellingen met kunst van 
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onze kinderen, tuinieren in de prachtige tuintjes, reanimatielessen in het 6e, 
klasdoorbrekende valentijn, soep maken, gedichtendag, musicaklassen en stadsklassen, 
pyjamadag, kleurmonsters en ga zo maar door. Wat werd er hard gewerkt! 
Wij, team Catharina, wensen jullie dan ook allemaal een deugddoende vakantie. We gaan 
de vakantie gebruiken om rust te vinden maar ook om ons voor te bereiden op volgend 
schooljaar. We zullen ervoor zorgen dat we op 1 september klaar staan om er voor de 
kinderen een boeiend, leerrijk en rijk schooljaar van te maken. 

Het 6de vliegt uit…    

Je ogen blinken. 
Je tenen kriebelen. 
De vakantie wenkt 

en je bent er helemaal klaar voor! 

Straks zeggen we elkaar vaarwel 
want volgend jaar sta je hier niet meer op de speelplaats 

en deel je je vakantieverhalen met oude vrienden 
en nieuwe gezichten in een andere school. 

Je hebt al heel wat bagage. 
Je weet dat je soms hard moet werken 

en dat je af en toe teleurgesteld kan zijn. 
Maar je weet ook hoe goed je je kan voelen 

als je je doel bereikt, 
hoe hecht een vriendschap kan zijn 

als je samen aan iets werkt. 
We hopen dat je alle fijne momenten 

die je hier meemaakte mee in je rugzak stopt 
en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen, 
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om te worden wie je graag wil zijn. 
We zullen je missen, 

ons af en toe afvragen hoe het met je gaat. 
Wie weet kom je nog eens langs 
om te vertellen hoe je het stelt, 

om ons nog eens te laten genieten van je dromen 
en hoe je ze elke dag een beetje dichterbij komen. 
Dan wordt ons afscheid straks niet alleen vaarwel 

maar misschien ook tot ziens. 
       

     Ruth Uytterhoeven 

Op naar het 1e leerjaar    
Ook onze 3de kleuterklas had iets te vieren. Vanaf vandaag zijn ze namelijk geen kleuter 
meer. Na een leuke proclamatie-wandeling kregen ze van hun juf het kleuterdiploma. 
Proficiat! 

 3



1 JULI 2020 KINDERCAMPUS CATHARINA

 

TUKI vzw    
Het afgelopen schooljaar zamelden we geld in voor ons goed doel ‘TUKI VZW’. We 
zamelden geld in tijdens de kerstdrink en door de verkoop van ons programmaboekje 
(schoolfeest) haalden we maar liefst een som van € 800 op.  
Graag hadden we de vereniging uitgenodigd bij ons op school maar daar heeft corona een 
stokje voor gestoken.  
In september doen we een nieuwe poging om hun dit bedrag officieel te overhandigen.  
Natuurlijk zijn de centjes al terecht gekomen en hebben ze deze al nuttig kunnen 
gebruiken! 

Schooljaar 2020 - 2021    

Hoe we op 1 september zullen starten is momenteel nog niet duidelijk. De overheid zal 
onze organisatie voor een deel bepalen. Vertrekken we in code ‘groen’, ‘geel’, ‘oranje’ of 
‘rood’? Welke richtlijnen moeten we volgen? Alles zal tijdens de vakantie duidelijk 
worden en we zullen ons goed voorbereiden. We nemen ook graag de ervaringen van dit 
schooljaar mee naar onze verdere werking. Momenteel zijn we met het team aan het 
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spreken over de start van de schooldag, de verschillende toegangswegen, digitale 
leermiddelen,…. Ook kijken we grondig naar onze pedagogische visie. Aan welke doelen 
geven we prioriteit? Veel zaken die we in beweging zetten, moeten we dan ook blijven 
vasthouden. Zo starten we op 1 september met ZILL, een nieuw doelenkader waar we 
onze lessen op ‘bouwen’. In de lagere school starten we ook met een volledig nieuwe 
methode wiskunde. Dat wil zeggen dat er heel wat werk op de plank ligt naast alle andere 
pedagogische taken die we dagelijks opnemen. We zullen volgend schooljaar ook nieuwe 
stappen zetten naar een vergroening van onze speelplaats, nadenken over onze langere 
termijnplanning wanneer het gaat over de infrastructuur en stappen zetten richting een 
brede school. We kijken vol goede moed naar de toekomst en werken hard om onze 
school steeds klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen. 

Afsluiten met een ijsje    
Er is een traditie op Catharina… op het einde van het schooljaar trakteren we al de 
kinderen op een heerlijk ijsje.   
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Groenten uit eigen tuin    
Onze moestuin heeft de laatste weken niet stilgestaan. Dit hebben de kinderen van het 
2de leerjaar zelf ontdekt toen ze gingen tuinieren. Zo waren er al verschillende groenten 

klaar om te oogsten: rapen, radijzen, prei, courgetten en erwten. Daarnaast hebben ze 
allemaal samen geholpen met onkruid te verwijderen en de plantjes voldoende water te 
geven. 
Na het oogsten mochten de kinderen helpen om er heerlijke soepen van te maken. De 
prei- en courgettesoep vielen alvast in de smaak! De radijsjes en erwten waren nadien een 
lekker dessert. 
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Tafeldiploma voor het 2e leerjaar 
In het 2e leerjaar kregen alle kinderen hun tafeldiploma! Het aanleren en automatiseren 
van de tafels is belangrijk. Goed gedaan toppers! 

Picknicken onder de kerktoren  
In de klas van juf Elke was het vorige week veel te warm. Daarom besloten ze om lekker 
de koelte op te zoeken onder een boom waar ze een heerlijke picknick hielden. Heerlijk, 
die wind in onze haren… Daarna hebben ze ook nog een groepsfoto gemaakt aan de kerk.  
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Dankjewel  
... tijd om even stil te staan bij de fijne samenwerking en steun die we van vele ouders, 
vrijwilligers en medewerkers mochten ontvangen.  
Dit jaar werd er weer hard gewerkt…. Voorlezen, Sinterklaas ontvangen, Halloween, 
vergaderen, foto’s maken en fotoshoppen, fruit leveren, sponsoren, opvang voorzien en 
nog zoveel meer. 
Deze extra steun én de dagelijkse inzet van ouders maakt van onze school veel meer dan 
een plek waar de kinderen ’s morgens naar toe gaan en ’s avonds van thuis komen. De 
betrokkenheid en verbondenheid met de school ligt heel hoog.  
Dat verdient een welgemeende “dankjewel”. De eerstvolgende vergadering van de 
ouderraad is op 21 september, wees welkom. 

Uitkijken naar… 
In het eerste en tweede leerjaar gebruikten de kinderen hun zelfgemaakte verrekijkers 
om uit te kijken naar de vakantie en de leuke dingen die ze dan gaan doen. 
Ze hebben heel wat leuke plannen zoals paardrijden, tenniskampjes, tripjes naar de zee, 
op stap gaan met de scouts, sommigen gaan op hotel, een dagje Efteling of 
Bobbejaanland en nog véél meer. Zo wordt het zeker een geslaagde zomer! 
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De laatste schooldag 
Ook op de laatste schooldag vieren we onze 6de-jaars. Zij wandelen namelijk voor de 
laatste keer door de schoolpoort. Net als onze proclamatie zochten we naar een corona-
veilige oplossing. Alle klassen stonden in hun bubbel de 6de-jaars op te wachten voor een 
oorverdovend applaus. Een waardig afscheid van een topgroep! Het ga jullie goed! 
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Noteer in je agenda 
Infoavond kleuter        7 september 
Infoavond lager        8 september 
Eerste communie        13 september 

Kalender september 2020    

Kalender SEPTEMBER 2020

di 01-09 Start van het nieuwe schooljaar

wo 02-09

do 03-09

vr 04-09 namiddag zwemmen 5de en 6de leerjaar

za 05-09

zo 06-09

ma 07-09 Informatie-avond kleuterafdeling

di 08-09 Informatie-avond lagere afdeling

wo 09-09

do 10-09

vr 11-09 namiddag zwemmen 5de en 6de leerjaar

za 12-09

zo 13-09 EERSTE COMMUNIE

ma 14-09

di 15-09

wo 16-09 “Breng je sportclub naar school” - kinderen komen in sportoutfit naar school

do 17-09

vr 18-09 Strapdag (aandacht voor stappen en trappen). 

namiddag zwemmen 5de en 6de leerjaar
za 19-09

zo 20-09

ma 21-09

di 22-09

wo 23-09

do 24-09 Bibtruck op school

vr 25-09 namiddag zwemmen 5de en 6de leerjaar
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Vanwege directie, leerkrachten en ouderraad… aan alle kinderen en 
ouders… een heel fijne vakantie en graag tot in september !  

za 26-09

zo 27-09

ma 28-09

di 29-09

wo 30-09
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