
Naschools aanbod  
2020 - 2021

Multimove - Mr. Michaël Beinsberger 
(Vrijdag => 2de en 3de kleuterklas) 

Uw kind krijgt een gevarieerd bewegingsprogramma 
waarin de focus op de algemene ontwikkeling 
van vaardigheden ligt. 
De volgende 12 fundamentele bewegingsvaardigheden 
komen aan bod: dribbelen, glijden, heffen en dragen, 
klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, 
trekken en duwen, vangen en werpen, zwaaien, 
wandelen en lopen.  
Dit zijn basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd 
moet verwerven om de motorische ontwikkeling te 
prikkelen en te bevorderen.  
Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, 
zijn hierop gebaseerd. Deze vaardigheden zijn cruciaal 
om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te 
leren. 
Plezierbeleving staat tijdens deze lessenreeks centraal. 

STEM - Techniek- en WetenschapsAcademie 
(Maandag => onderbouw of bovenbouw) 

In deze naschoolse reeks maak je kennis met alle 
onderdelen van ‘STEM’: Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. Zo ga je werken met hout, 
elektriciteit en zelfs een eigen game programmeren. Ook 
ga je als een echte wetenschapper of wetenschapster 
proefjes uitvoeren met droogijs. 

Circustechnieken – Balancirk 
(Donderdag => onderbouw of bovenbouw)


Spelenderwijs verkennen we de circustechnieken. Van 
jongleren naar acrobatische toeren uithalen of 
misschien wel eens op een eenwieler rijden... of met een 
gekke mini-clownsfiets... Via de technieken 
werken we aan handigheid, creativiteit en 
samenwerking. We maken er graag een uitdagende 
lessenreeks van!

Engelse les - Studenten PXL

(Donderdag of vrijdag => onderbouw of bovenbouw) 

Houdt jouw kapoen wel van een uitdaging en wil hij/zij 
graag wat Engels bijleren? 
Schrijf hem/haar dan zeker in voor onze op maat 
gemaakte lessen! 
Kinderen leren op een speelse manier tellen, het alfabet 
opzeggen, zichzelf voorstellen, zingen… En 
dat allemaal in het Engels! We gaan ons superhard 
amuseren! Dus… waar wachten jullie nog op?! 
Inschrijven geblazen! 

Italiaanse les - Nadia de Rose 
(Maandag => onderbouw of bovenbouw) 

In de lessen Italiaans maken de kinderen op een 
speelse manier kennis met de Italiaanse taal en 
cultuur. De kinderen gaan aan de slag met een 
basiswoordenschat om in het Italiaans korte 
conversaties te voeren. Deze kennis kunnen ze 
misschien gebruiken om op restaurant te bestellen of 
om op vakantie in Italië zich verstaanbaar te maken. We 
verdiepen ons in de Italiaanse cultuur via liedjes, 
boeken en filmpjes. 

Leren leren - Mr. Tommy Gysenbergs 
(Vrijdag => bovenbouw, 3de trimester) 

Hoe het huiswerk maken in deze tijden vol afleiding? 
Een meerkeuzevraag op een toets oplossen: hoe pak je 
dit het beste aan? Herhalen, hoe doe je dat nu 
eigenlijk? Een planning maken kunnen we allemaal, 
maar hoe houden we ons hieraan? 

Dit en nog enkele andere onderwerpen zullen we 
behandelen in de reeks ‘leren leren’.



Kinderkoor - Liesbet Vanheusden 
(Dinsdag => 3de - 6de leerjaar) 

Zing je graag en droom je ervan om dit samen met 
anderen te doen? Dan is ons kinderkoor iets voor 
jou! We laten onze mooie stemmetjes doorheen de hele 
school horen. Zo repeteren we elke dinsdag 
samen leuke, moderne liedjes. We doen dit niet enkel 
éénstemmig, maar proberen dit ook tweestemmig te 
doen. Ook kinderen die graag eens een solo willen 
zingen, kunnen bij ons deze kans grijpen. 

KuBo - Geert Verrijssen 
(Donderdag => onderbouw of bovenbouw ) 

KuBo is een combinatie van Kung-fu en boksen. We 
trainen vooral aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, 
lenigheid, zelfverdediging en respect.  

Door het beoefenen van gevechtstechnieken zijn de 
kinderen niet enkel op zichzelf gericht.  
Ze ervaren de mogelijkheden en leren de grenzen van 
hun eigen lichaam in volle ontwikkeling kennen. 
Ze leren dat doorzetten en volhouden zijn vruchten 
afwerpt. Door respect en aandacht te geven, 
krijgen ze de mogelijkheid om zich te bekwamen.  
Ze kunnen zich vergelijken met anderen en zien dat 
niet iedereen in alles even goed kan zijn. Ze leren elkaar 
te helpen en merken dat het samen beter kan gaan. 
Het is goed voor hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en de 
band met zichzelf, de anderen, het materiële, de groep 
en het levensgeheel.  
Het maakt de jongeren innerlijk rustiger, mentaal sterker 
en weerbaarder.

Muziekatelier - Annelies Vermeulen 
(Donderdag => kleuters of onderbouw) 

In het muziekatelier krijgt uw kind de kans om te zingen, 
te dansen, muzikale ritmes te spelen en te 
luisteren naar muziek. Musiceren speelt een belangrijke 
rol binnen de ontwikkeling van kinderen, 
namelijk: 

- muziek brengt je tot rust 
- creativiteit verhoogt de veer- en draagkracht 
- pijn, angst en verdriet kunnen verlicht worden dankzij 

muziek 
- muziek heeft een gunstige invloed op de cognitieve 

functies 
- samen musiceren maakt sterke vriendschappen  

Yoga - juf Sandra Vanloffelt 
(Dinsdag => kleuters of onderbouw of bovenbouw) 

Kinderyoga is een fijne manier om zowel te bewegen als 
om zich te ontspannen. Het zorgt voor meer 
bewustwording van het lichaam en hoe je tot innerlijke 
rust kan komen. 
Op een speelse wijze brengen we kinderen in contact 
met yoga. Volgende onderdelen komen aan bod: 
ontspanning, ademhaling, lichaamscontact/massage, 
concentratie, stimuleren van de zintuigen en 
lichaamsbewustzijn. 

Judo - Jacques Vandevenne

(Dinsdag => onderbouw of bovenbouw) 

De redenen waarom…? 
Het overwint angsten, ze leren vallen en weer opstaan, 
ze werken aan hun motorische en conditionele 
ontwikkeling, ze leren assertief en weerbaar zijn, ze 
worden er sterker van (zowel fysiek als qua 
zelfvertrouwen), ze leren zich beter concentreren en 
leren doorzetten én ze leren dat respect heel belangrijk 
is op de mat én ernaast. 

Kunstatelier - Sofie Bammens 
(Dinsdag => onderbouw of bovenbouw) 

Wil je schilderen, knutselen, tekenen, fantaseren, kijken en 
van kunst genieten? 

Dan is het kunstatelier “beeld” iets voor jou! 

We gaan op ontdekkingsreis in de wereld van kunsten. We 
moedigen onze kunstenaars telkens aan om hun ideeën, 
gevoelens en fantasieën om te zetten in boeiende beelden. 
Zo proberen we op een speelse manier van alles uit, zowel 
vlak als ruimtelijk. 

Informatie 
‘PRO-beer’ is een vrijwillig initiatief van 

Kindercampus Catharina met financiële steun van de 

stad Hasselt.


Interesse om in te schrijven? 

Surf naar onze website op 30 oktober 2020 om 19u. 

De plaatsen zijn beperkt; we werken met een wachtlijst. 


Door onvoorziene omstandigheden (bv. Covid-19) 
kunnen er wijzigingen gebeuren in dit programma. 


Prijs per uur = €1,80 
De betaling zal na goedkeuring van de inschrijving 

gebeuren via de schoolrekening.


De exacte data en info over de doelgroepen van een 
activiteit, kan je terugvinden op onze website.


https://catharina.kt-scholengroep.be/
pro-beer@kt-scholengroep.be
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