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Sport mee met Team C    
Een nieuw schooljaar wil uiteraard ook zeggen, een nieuw thema. Dit jaar kiezen we vol voor een 
gezonde geest in een gezond lichaam. We voelen dat het belangrijk is hier aandacht voor te 
hebben, nog meer dan anders hebben we behoefte om ons goed te voelen. Mentaal welzijn en 
onze fysieke conditie gaan hand in hand. We zullen daarom de leerlingen stimuleren om aan sport 
te doen en te spreken over de zaken die hen bezig houden. We zullen elkaar uitdagen en 
aanmoedigen, en bovenal… We doen dat samen! “Sport mee met team C”. 
Ons streven is dat kinderen goed onderwijs genieten en zorgeloos kind kunnen zijn. Onze missie 
en visie steunt hiervoor op 6 peilers:  

Toekomst creëren in een snel veranderende wereld - Bezieling 

Geloof in groeikracht - Innovatieve netwerkorganisatie 

Leren als deskundige verwondering - Brede school van morgen. 
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NasPro    

Vorig schooljaar hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de stad Hasselt. Zij steunen 
namelijk initiatieven waarbij we op een laagdrempelige manier activiteiten aanbieden aansluitend 
op de schooluren. In het verleden deden we al heel wat naschoolse activiteiten. We voelen echter 
dat het tijd is om dit nog meer te professionaliseren. We spreken dan al over een brede school. 
Deze maand kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag werd goedgekeurd en we kunnen 
starten. Judo, lessen Engels en Italiaans, Kubo, kinderkoor, STEM, kunst op school, leren leren, 
circustechnieken, muziekatelier, yoga…. we gaan er voor. Juf Freija is volop bezig een planning uit 
te werken zodat we ons aanbod met jullie kunnen delen. De prijs zal dankzij de subsidie gevoelig 
lager liggen dan anders. Hopelijk kunnen we dit een hele tijd zo volhouden met de ondersteuning 
van de stad Hasselt. Zo zijn deze activiteiten voor iedereen toegankelijk! 

Ouderraad 
Heb jij zin om mee na te denken over fijne activiteiten die ontmoeting 
tussen ouders, school en kinderen mogelijk te maken? Steek je graag de 
handen uit de mouwen? Of heb jij een geniaal idee om de werking van de 
school financieel te ondersteunen? Misschien broed je al een tijdje op een 
plannetje om de schoolomgeving veiliger te maken? 
We zijn blij dat er dit schooljaar reeds 4 nieuwe ouders aansloten bij de 
ouderraad; nieuwe leden zijn uiteraard nog steeds welkom!  
De Ouderraad vergadert maandelijks op school, de eerstvolgende 
vergadering gaat door op maandag 19 oktober om 20u00.  
Je kan onze activiteiten en nieuwtjes volgen via de Facebookpagina 
(www.facebook.com/ouderraad.catharina).  

In de vakantie hebben enkele ouders de ‘grot’ een nieuwe look gegeven. Van ‘grot’ gaan we naar 
‘aquarium’. Bedankt om jullie vrije tijd op te offeren voor dit mooie resultaat! 
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Plannen voor de omgeving    
Vorig schooljaar vonden de eerste gesprekken over het grasveld tussen de school en de kerk 
plaats. Als school zien we mogelijkheden om deze grond goed te benutten zodat de kinderen er 
hun voordeel uit kunnen halen en dit deel van de buurt een opwaardering kan krijgen. Er zal 
namelijk een betere spreiding zijn van het verkeer en de omgeving rond school krijgt een mooie 
opknapbeurt. Er was heel wat overleg over het hoe en wat. Nu is het tijd om over te gaan tot actie. 
In de maand oktober zal een deel van het plein een omheining krijgen. Zo kunnen de kinderen op 
een veilige manier spelen tijdens de pauze.  Wat later zal aan de buitenzijde nog een mooie haag 
geplaatst worden. Deze grond blijft eigendom van de stad. De groene speelruimte zal ook gebruikt 
worden door de buren die uiteraard welkom 
blijven in deze zone voor en na de schooluren. 
Door een goede communicatie met onze 
buren willen we groeien naar een brede 
gemeenschap waar we met en van elkaar 
kunnen leren. 
Omdat de toegang tot de school aan de 
kerkzijde wat dichter komt te liggen bij het 
Catharinaplein kunnen we de Kiss&Ride-zone 
(zie foto) goed gebruiken. De bedoeling is dat 
je even stilstaat op de gearceerde zone, de 
kinderen veilig laat uitstappen en weer 
vertrekt. Doe dit steeds hoffelijk en veilig. Het 
is niet de bedoeling om deze zone te 
gebruiken voor “kort parkeren”. 
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Contact met de juf/meester    
We begrijpen allemaal dat de huidige maatregelen het niet altijd toelaten om informele contacten 
te hebben met de juf of meester. Heel wat ouders en leerkrachten missen echter dat korte contact.  
Voorlopig laten we de oudercontacten fysiek doorgaan. We hopen dat dit zo kan blijven maar zijn 
hier afhankelijk van de kleurcode die de overheid voor het onderwijs bepaalt. Aan de schoolpoort 
kiezen we er dit schooljaar voor om dezelfde gezichten te laten roteren. Juf Annemie 
(zorgcoördinator), Juf Nadia (zorgleerkracht) en meester Ruben (schoolleider) zullen elke 
ochtend op post staan om jullie en de kinderen te verwelkomen. Elke week schuiven we een poort 
door. Aarzel niet om ons aan te spreken wanneer je een vraag hebt. Wij zorgen er dan 
voor dat de vraag op een juiste manier zal besproken worden of geven ze door aan de juiste 
persoon. Uiteraard kunnen jullie ook steeds rechtstreeks naar de juf of meester mailen. Het email 
adres van onze school is steeds voornaam.achternaam@kt-scholengroep.be 

School zoekt vrijwilliger    

Onze school én onze scholengemeenschap kijken vooruit en proberen zich, zo goed als kan, voor 
te bereiden op mogelijke Covid-scenario’s. Zo kampt het onderwijs momenteel met een groot 
lerarentekort. Dat wil zeggen dat wanneer een leerkracht ziek is, we niet altijd een vervanger 
kunnen vinden. Dit is al heel wat jaren een probleem waar de overheden voorlopig nog geen 
oplossingen voor vinden. Omdat we ons willen voorbereiden op het griepseizoen en de problemen 
die dit met zich kan meebrengen (zieke leerkrachten, testing en quarantaine, preventieve 
quarantaine, …) zullen we op zoek gaan naar vrijwilligers. Interesse? Op de website van de 
school zal je vanaf 1 oktober kunnen aanduiden op welke dag je kan helpen en in welke school 
je zou willen ondersteunen. We gaan hier uiteraard enkel beroep doen op de vrijwilligers wanneer 
we geen andere mogelijkheden hebben. Bedankt alvast aan alle ouders, grootouders en 
sympathisanten die zich hiervoor willen/kunnen opgeven. Meer info krijgen jullie nog op een 
later tijdstip. 
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Wat doe je wanneer je kind ziek is?    
Het is niet altijd gemakkelijk om te beslissen wat je als ouder moet doen wanneer je kind ziek is. 
In tijden van Corona neem je best het zekere voor het onzekere… maar gaan we dan niet te snel de 
kinderen thuishouden?! Ze verliezen immers waardevolle onderwijstijd.  
Als advies geven we graag mee dat je best contact neemt met je huisarts. Zij kunnen het best de 
ernst inschatten en bespreken wat je moet doen. Op onze website kan je ook 2 beslisbomen 
terugvinden (https://kt-scholengroep.be/corona-2-2/), die je eventueel kan raadplegen. 
  

Handen wassen    
Vorig schooljaar hebben we gedurende enkele 
maanden een wasinstallatie gehuurd om ervoor te 
zorgen dat er meerdere kinderen op hetzelfde 
moment hun handen konden wassen. Zo had dit een 
minimale impact op onze onderwijstijd. Dit 
schooljaar hebben we dankzij de sponsoring van 
“Menco” (papa van Arthur) een installatie kunnen 
kopen. Dit soort investeringen zijn voor ons als school  
financieel moeilijk te dragen. Daarom zijn we zeer 
dankbaar voor deze gulle gift. 

Breng je sportclub naar school! 
Door: Mattias Geurts 5B  

Iedereen kwam woensdag 16 september in sportkledij naar 
school. Wel honderd verschillende outfits werden gespot! Er 
werden foto's gemaakt van elke klas. Het was leuk. Iedereen 
was blij en vreugdevol. Het was episch want het past bij ons 
jaarthema: Sporty KT, doe mee met team C! En ja, wij doen 
mee! 
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Oriëntatie in de buurt (3de lj) 

Bij wero zijn we in het begin van het schooljaar gestart met het thema ‘Oriëntatie in de buurt’. 
We leerden al over de windrichtingen en op welke verschillende manieren we ons kunnen 
oriënteren. Daarna gingen we een stapje verder en moesten we ons a.d.h.v. een plattegrond leren 
oriënteren in de klas en in de school. Hiervoor deden we een zoektocht in de school. Als we de 
opdracht juist hadden uitgevoerd kwamen we bij een envelop met een letter uit. Nadat we alle 
letters hadden verzameld kregen we een zin. Na deze zoektocht gingen we een stapje verder en 
maakten we een wandeling in de buurt. We moesten goed opletten welke route we wandelden en 
welke dingen we onderweg tegenkwamen. In de klas moesten we dan op een kaart onze route 
aanduiden en noteren wat er allemaal is in de buurt van onze school. We leerden dat een kaart 
soms ook een legende heeft. Daarna maakten we kennis met onze stad Hasselt en de 
buurgemeenten. We speelden een spel: De buurgemeenten van Hasselt. We kregen van de juf 
een blinde kaart en moesten eerst de namen 
van de buurgemeenten verzamelen. Dit deden 
we door 10 opdrachten goed uit te voeren. Zo 
moesten we bijvoorbeeld in ons groepje 10 
squads doen, een raadsel oplossen, het 
onderwerp zoeken van een zin … Wanneer we 
alle kaartjes hadden verzameld kon het 
puzzelen beginnen. We moesten de namen 
van de steden op de juiste plaats leggen. Na 
enkele keren proberen zijn we er allemaal in 
geslaagd om de steden volledig juist te leggen 
op de blinde kaart. Toen iedereen het had 
opgelost moesten we onze kaartjes opnieuw door elkaar schudden en moesten we de blinde kaart 
nog eens maken. Niet gemakkelijk! Maar het puzzelen ging veel sneller dan de eerste keer. 
Daarna mochten we 3 steden juist leggen en de andere 7 fout. Een ander groepje moest onze 
blinde kaart dan juist leggen. Kunnen jullie 3 buurgemeenten van Hasselt opsommen? 

Kermis op school    
Als wij niet naar de kermis kunnen, brengen we de kermis toch gewoon naar school! Een 
draaimolen, schietkraam,  eendjes vangen, blikken gooien, sjoelbakken... het kon allemaal in onze 
kleutertuintjes!  
En de kermisweek afsluiten met overheerlijke smoutebollen was toch wel voor veel van onze 
kapoenen het hoogtepunt van de week!  
 
Bon appetit! 
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Eerste communie 
We keken hier zo lang naar uit: onze eerste communie! Door corona ging dit niet door in mei, 
maar wel op zondag 13 september. Het werd een hele bijzondere misviering. Zo mochten we bij 
onze ouders blijven zitten in de kerk, konden we luisteren naar onze ingesproken teksten, kregen 
we tijdens de viering mooie foto's van onszelf te zien en zongen we zeer enthousiast alle 
communieliedjes mee. We waren natuurlijk het meest trots toen we onze eerste hostie mochten 
ontvangen! 
Het was een dag om nooit meer te vergeten! 

Juliette, Sam, Emma B, Liam, Jules, Fen, Delano, Emma R., Michiel, Emma C., Roos, Finn, Daan, 
Fiene, Imke, Mathias, Liv, Marie, Noël, Tuur, Pippa, Simeon, Warre, Marc en Novin 
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Herfstwandeling 
Op maandag 21 september gingen alle klassen van de lagere school op herfstwandeling in Bokrijk. 
Hoewel het eigenlijk meer zomerweer was, hebben we toch erg genoten van de buitenlucht in de 
natuur. 
De kinderen van het 2 de leerjaar maakten een wandeling van ongeveer 4 km. Na die tocht 
hadden ze toch echt wel honger. De meegebrachte picknick was dan ook heel snel op. Nadien 
mochten ze nog even ravotten in de speeltuin. 
Omstreeks half 3 vertrokken we moe maar voldaan weer met de bus naar school. 
Onze zakken vol met herfstmateriaal zodat we later in de les ook nog verder kunnen leren over de 
herfst. 

Saved by the bell…  
  
Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen. Helaas horen 
miljoenen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. 
De laatste jaren krijgen meer en meer kinderen toegang tot onderwijs. Dat is goed nieuws !  
Toch zijn er nog altijd meer dan 262 miljoen kinderen en jongeren die om allerlei redenen niet 
naar school kunnen gaan. Onderwijs is nochtans een hefboom voor ontwikkeling en gelijke 
kansen. Het recht op onderwijs is ook opgenomen in het Kinderrechtenverdrag. 
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Op maandag 5 oktober, ook de dag van de leerkracht, laten we om 
15.00 uur de schoolbel extra rinkelen.   
Zo laten we de wereld horen dat iedereen zich moet blijven inzetten 
voor goed onderwijs ! 

  

Vriendjesdag 
Op maandag 14 september deden we in het tweede leerjaar de jaarlijkse vriendjesdag. 
We maakten het in onze klas erg gezellig met onze vriendjes. 
Juf Freija en juf Ria maakten voor het tweede leerjaar een lied dat we kunnen zingen als we op 
uitstap gaan. Dat zongen we uiteraard uit volle borst mee. 
Samen met onze vriendjes maakten we ook een mooie vriendjescollage. We luisterden naar het 
verhaal van ‘Swimmy het visje’ en leerden zo dat we samen met onze vriendjes veel sterker zijn. 
Om de dag af te sluiten mochten we ook nog gezelschapspelletjes spelen in de klas. 
Het was erg leuk en gezellig. Zo zijn we het schooljaar weer goed gestart en kunnen we er verder 
nog een fijn jaar van maken. 
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Trooper 

Shop je regelmatig online? Je kan de Ouderraad steunen door te passeren via www.trooper.be/
catharina. Het kost jou niets extra en de deelnemende handelaars schenken gemiddeld 5% van 
het aankoopbedrag aan de Ouderraad. Vorig schooljaar ontvingen we zo €318,74; 
het ingezamelde geld wordt integraal gebruikt om de werking van school te steunen.  
Nog mooier: enkele shops zoals Dreamland, Foodbag, Collect & Go, Torfs en Farmaline bieden 
jou momenteel korting aan. Ontdek het via www.trooper.be/trooperbonnen. 

Noteer in je agenda 
Dag van de leerkracht        5 oktober 
Studiedag voor de leerkrachten (kinderen zijn thuis)   12 oktober 
Start herfstvakantie        2 november 

Kalender oktober 2020    

Kalender oktober 2020

do 01-10

vr 02-10

za 03-10

zo 04-10

ma 05-10 Dag van de leerkracht 
Saved by the bell 
Medische onderzoeken : 5de leerjaar + selectieve onderzoeken

di 06-10

wo 07-10

do 08-10

vr 09-10 zwemmen 5de en 6de leerjaar

za 10-10

zo 11-10

ma 12-10 Studiedag => geen school voor de kinderen

di 13-10 Muzische voormiddag in de kleuterschool

wo 14-10
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do 15-10

vr 16-10 namiddag zwemmen 5de en 6de leerjaar

za 17-10

zo 18-10

ma 19-10 Natuurklassen 3de leerjaar (hele week) 
Ouderraad

di 20-10

wo 21-10

do 22-10 Fotograaf op school 
Studio Globo 5de leerjaar

vr 23-10 Kijkdag 2,5-jarige kleuters (OV)

za 24-10

zo 25-10

ma 26-10

di 27-10

woe 28-10 Herfstwandeling Kleuters naar Nieuwenhoven

do 29-10

vr 30-10

za 31-10
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