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Woordje van dank…  
Graag een woordje van dank aan de vele ouders die elke dag hun best doen om de afspraken 
feilloos te volgen. We maken het op deze manier veilig voor elkaar en voor onze kinderen. De 
toegang tot de school loopt gespreid, de mondmaskers zijn in alle kleuren aanwezig en de afstand 
wordt, zo goed als kan, gerespecteerd. Als team willen we jullie dan ook uitdrukkelijk danken. 
Omdat we op het einde van een schooldag in onze bubbel naar buiten komen, zijn we soms niet 
tijdig op de plaats. Dat komt omdat er wat oponthoud kan ontstaan in de gangen. Elke klas blijft 
in zijn bubbel, dus wanneer je achter een kleuterklasje zit, kan het wel eens wat langer duren. 
Vroeger vertrekken zou betekenen dat er minder ‘onderwijstijd’ in de klas is… Dat willen we 
natuurlijk ook vermijden. We vragen hiervoor begrip.  
Verder lijkt er licht aan het einde van de tunnel en spreken de overheden al over versoepelingen. 
Tegelijkertijd zal het nog een hele tijd duren voor we terugkeren naar een normale schoolwerking. 
Door onze gezamenlijke inspanningen dragen we bij aan dit proces en hopen we dat we de 
onderkant van ons gezicht snel kunnen tonen.  
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Ouderplatform 2.0 

Het ouderplatform is ondertussen gelanceerd en positief onthaald! 
Op deze manier kunnen we de schoolinfo voor jouw kind centraliseren en vind je op 1 plek heel 
wat info terug: schoolrekeningen, oudercontacten, de kalender en info mails zullen jullie vanaf nu 
via deze weg bereiken. 

PRO-Beer    

Ons naschools programma moeten we helaas even in de 
koelkast stoppen. Je zal binnenkort via mail vernemen 
wanneer er ingeschreven kan worden voor het 2de 
trimester. Enkele schoonheidsfoutjes konden we alvast 
uit de inschrijvingsprocedure halen. Zodra de overheid 
nieuwe versoepelingen doorvoert, zullen we bekijken wat 
haalbaar is. 

Zoveel auto's, niet ok. Step, fiets, wandel met Kathee! 
De tweede challenge van ons jaarthema is momenteel volop bezig (23 november - 2 december 
2020). We zien de kinderen met hun ouders op veel verschillende manieren naar school komen. 
Te voet, met de fiets, de step, de easyroller, de bakfiets... en dat in de maanden november en 
december. Echt fantastisch dat jullie je zo mee inzetten om deze challenge te doen slagen. Er 
wordt zelfs te voet gewandeld van Runkst naar school!!! 
Als we zo blijven verder doen, gaan de speelbakken van de kinderen steeds meer gevuld geraken. 

Volg onze verschillende jaarchallenges en uitslagen gerust op digi Catharina in het mapje 
jaarthema . Deze uitdaging kan je terugzien op deze link  . 

Sporty Kathee 
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https://drive.google.com/file/d/1YtyFGtgVJjlWLfesTvGmo6D0V9TCTlpD/view?usp=sharing
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Lessen bewegingsopvoeding 
- Als wij niet naar de turnzaal kunnen, dan brengen we de turnzaal wel naar ons…- 

Zoals jullie al weten, sporten we zoveel mogelijk buiten. Weer een manier om corona buiten de 
muren houden. 
Onder het motto "je krijgt wat je verdient", is de zon al dagenlang aan het schijnen. Levende 
gezelschapsspelen, conditie-oefeningen, spelinstuif, frisbee.... we kunnen ons nog even bezig 
houden. Van zodra het veld wat natter wordt, gaan we ook met enkele klassen "ploggen" : al 
stappend afval ruimen. Zo blijven we in beweging en kan de buurt meegenieten van propere 
straten. 
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Aanplanting van meer groen    

We zijn zeer blij met het nieuwe veld tussen de kerk en de school. Deze extra groene speelruimte 
zal rust brengen tijdens de speeltijden. Afgelopen week gingen enkele klassen aan de slag met de 
stadsdiensten om een mooie beukenhaag aan te planten. Het zou een 2-tal jaren duren voor we 
een mooie, volle groene haag hebben. 

De kinderen van 5B, 6A en 6B hebben een haag geplant rond het nieuwe stukje speelplaats. 
Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Ik weet het! Het zwarte hek wat er nu staat is maar saai 
en niet fijn om naar te kijken. Een mooie haag daarentegen wel! Hoe meer natuur, hoe leuker en 
vooral hoe beter. De kinderen hebben zich goed geamuseerd en leveren mooi werk af. Het was 
vooral wel eens leuk dat ze zich vuil mochten maken! Eerst moesten ze een sleuf graven, 
vervolgens in een lange rij gaan staan om een voor een de boompjes te planten. Wie tips wil over 
hoe je een haag moet planten; klop maar eens aan bij de kinderen van 5B. Ze helpen je graag 
verder! De haag die ze geplant hebben is een beukenhaag. Die kan goed tegen de droogte en blijft 
lang groen. 
(Door: Hannah B. van 5B) 

Advent 
Op zondag 29 november startte de advent. Het aftellen naar Kerstmis kan beginnen. 
De kinderen van het 2de leerjaar staken de handen uit de mouwen en maakten zelf een 
adventskrans van wintergroen. Ze zijn helemaal klaar voor deze gezellige tijd. 
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Dag van de rechten van het kind 

We startten en eindigden deze dag vrolijk met muziek omdat we blij zijn dat onze kinderen naar 
school kunnen en mogen gaan. 
Dat ze kunnen genieten van onderwijs, van samen spelen,... 
In de lagere school hadden ze aandacht voor de rechten van het kind en dat kinderen gehoord 
worden in deze bijzondere tijd. 
Onze kleuters kregen een medaille of kaartje en sommigen maakten zelfs een tekening voor 
mekaar. 

De week van het bos.  

De kleuters van juf Sandra namen deel aan de week van het bos! Een initiatief van het agentschap 
natuur en bos. 
Ze maakten er 2 weken van ;-). Ze genoten van verhalen en activiteiten van Meneer de Uil. Samen 
met de dieren van de Fabeltjeskrant moesten ze verschillende opdrachten uitvoeren en tot een 
goed einde brengen. Op vraag van Truus de mier werd een natuurlijke feestketting gemaakt en 
werden de 2 weken feestelijk afgesloten.  
Het verloop van de opdrachten en het resultaat werden ingestuurd.  
Als beloning ontvingen de kleuters post met een cadeaubon voor het boek “Ravotten in het 
dierenbos", een verhalen en doe-boek, van de Fabeltjeskrant. 
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Coronapietjes 

Na een interessant gesprek met de kleuters van KE over Sinterklaas kon de juf opmaken dat 
Corona ook de kleinsten onder ons bezig houdt. Eén kleutertje begon onbedoeld over 
‘coronapietjes’ terwijl hij het eigenlijk over de spiekpietjes wilde hebben. Daaruit is dit gedicht 
geboren …  
Speciaal voor alle kleine en grote mensen die iemand moeten missen door de Corona. 
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Lieve Sint,  

Dit jaar heb ik maar 1 wens 
maar deze past niet echt in mijn schoen. 

Schrik niet van mijn gekke vraag  
maar ik zou een verzoekje willen doen… 

Kan u dit jaar geen coronapietjes sturen 
in plaats van spiekpietjes op mijn dak? 

Die dan alle coronamonstertjes opsporen 
en opsluiten in een zak? 

Zodat wij weer op bezoek mogen gaan 
bij moeke en vake op de taart 

en we eindelijk onze knuffels kunnen uitdelen 
die we al zo lang hebben bewaard? 

Lieve Sint, ik weet het wel 
dat dat waarschijnlijk niet zal gaan 

maar ik hoop stiekem toch heel hard 
dat we die coronamonstertjes snel verslaan!  

Juf Stephanie 
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Daar komt hij, daar komt hij!  
De goede, lieve Sint!  

De Sint is zich aan het klaarmaken om samen met de Pieten een coronaproof bezoek te brengen 
aan onze school. Hij kijkt er al heel erg naar uit om alle kinderen weer te ontmoeten en telt de 
dagen al af. 
En uiteraard doen wij dat ook! Iedereen is al druk in de weer geweest om de Sint op donderdag 3 
december een mooi welkom te bezorgen. Tekeningen, knutselwerkjes, vlaggen, kronen, liedjes… 
aan alles hebben de kids en de leerkrachten van de Catharina gedacht! 

Dat wordt weer een super Sinterklaasfeest dit jaar! 
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Noteer in je agenda 
Facultatieve verlofdag (vrije dag na Sinterklaas)    7 december 
Start kerstvakantie        19 december 

Kalender december 2020    

Kalender december 2020

di 01-12

wo 02-12

do 03-12

vr 04-12

za 05-12

zo 06-12

ma 07-12 Facultatieve verlofdag

di 08-12

wo 09-12

do 10-12 Info-avond Weerbaarheid 6de leerjaar 19u (digitaal)

vr 11-12

za 12-12

zo 13-12

ma 14-12 Ouderraad

di 15-12

wo 16-12

do 17-12

vr 18-12

za 19-12 Kerstvakantie

zo 20-12

ma 21-12

di 22-12

wo 23-12

do 24-12

vr 25-12 Kerstmis

za 26-12

zo 27-12
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ma 28-12

di 29-12

wo 30-12

do 31-12
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