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We wensen je… 2021…  

Af en toe  
   moet je je leven  

ondersteboven houden  
 om te zien of er  

    nog meer in zit 
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Ouderplatform 

We merken dat steeds meer ouders toegang hebben tot het ouderplatform. Berichten die je hier 
ontvangt, kan je eenvoudig vertalen. Ouders die dus een andere thuistaal spreken, kunnen zo ook 
steeds de juiste info lezen. Je kan er ook eenvoudig je eigen gegevens, zoals je telefoonnummer of 
je e-mailadres, zelf aanpassen. De rekeningen die je krijgt van de school kan je hier steeds 
raadplegen en eenvoudig betalen. 

De Sint op bezoek 

Op donderdag 3 december was het zover en kregen we zeeeeer belangrijk bezoek. Sinterklaas 
kwam weer naar onze school! De kapoentjes van de Kikkerklas waren best zenuwachtig. Gelukkig 
was dat snel over toen ze de warme glimlach en de lieve bemoedigende woorden van de Sint 
mochten ontvangen in de turnzaal. Op het einde mochten ze met de Pieten een gek dansje doen. 
Bij zijn vertrek zei de Sint dat ze die avond ook hun bord mochten zetten in de klas. En dat onze 
kapoentjes blij verrast waren de volgende morgen... dat kon je wel zien ;-) 
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Net zoals in KE bezocht de sint ook de andere klassen op een coronaveilige manier… 

De kinderen van de klas van haas keken uit naar het bezoek van de Sint...  
Ze maakten hun eigen pietenmutsen en beleefden veel plezier in de zelfgemaakte stoomboot!  
De sint bracht weer leuk, nieuw speelgoed voor onze klasjes.  
Bedankt aan de ouderraad om de komst van de Sint te ondersteunen. 
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De 6des hadden veel plezier met de cadeautjes van de Sint… Dat, in combinatie met de 
voorbereidingen voor de First Lego Leagues. De pret kan niet meer op!   

PRObeer    

Ons naschools programma starten we voorzichtig op. We 
beperken ons in code oranje tot activiteiten waar geen fysiek 
contact nodig is. We starten met Multimove en Yoga voor de 
kleuters, STEM voor de 1ste graad, Kunstatelier voor de 2de 
graad en Italiaanse les voor de 3de graad. Yoga is reeds 
volzet maar voor de andere activiteiten kan je nog 
inschrijven via de website van onze school. 

Verbindingsactie 

Het derde en vierde leerjaar deed mee met de verbindingsactie van het Salvator Welzijnscentrum 
vzw. Het doel is om met een kaartjesslinger elke kamer in het centrum met elkaar te verbinden. 
De kinderen tekenden erop los en zo konden we een grote enveloppe (ze paste zelfs niet in de 
doos!) naar het centrum brengen. 
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Zoveel auto's, niet ok. Step, fiets, wandel met Kathee! 
Onze tweede school-challenge " step, fiets, wandel met Kathee" werd succesvol afgerond.  
Op deze link kan je zien wat de kinderen hiervoor als beloning gewonnen hebben. Bij de volgende 
challenges kunnen deze bakken verder aangevuld worden. De kinderen mogen met dit 
sportmateriaal spelen tijdens de speeltijden. 

Na de kerstvakantie volgt er alweer een derde challenge. We kunnen hiervoor alvast een kleine tip 
geven : water :-) .   Alvast veel succes. 

Sporty Kathee 

Durf te vragen 

Onze prachtige tuintjes zullen ook dit jaar weer de nodige aandacht krijgen zodat 
we weer heel wat verse groentjes kunnen kweken. De leerkrachten en leerlingen 
van het 1ste en 2de leerjaar zoeken lege doosjes om de zaadjes makkelijk te 
bewaren. Heb je thuis wat lege ‘tictac’-doosjes liggen? Je mag ze binnen brengen 
bij juf Elke (secretariaat). Alvast bedankt! 

Je kind inschrijven… 
Het is belangrijk dat kleuters, die op 1 februari 2021 de leeftijd van 2,5 jaar hebben én in de loop 
van het schooljaar naar onze school zullen komen, ook werkelijk ingeschreven worden voor 1 
februari 2021. (Ook al komen de kleuters nog niet dadelijk naar school, toch tellen ze mee voor de 
berekening van het aantal lestijden.) Vertel het verder aan buren, vrienden of kennissen die nog 
een kleuter van die leeftijd hebben…  
Inschrijvingen van kinderen met het geboortejaar 2019 (ook al komen deze kinderen pas in 
september 2021 naar school) starten op 1 maart 2021.  

De inschrijving van broertjes of zusjes (°2019) van kinderen die 
reeds bij ons naar school gaan, gaat door van 29 januari 2021 tot en 
met 12 februari 2021.  
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https://drive.google.com/file/d/1r9GZozGSKBvfoVes2XaWclaZaho5-Nau/view?usp=sharing
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Sporten doen we nog steeds buiten 

Zolang de scholen in code oranje blijven, proberen we zo vaak mogelijk creatief buiten te sporten. 
Ondertussen mag de Catharinawijk genieten van propere straten dankzij onze kinderen. Het 
materiaal kregen we van ‘Mooimakers’ en van de stad Hasselt. Afval ‘ploggen’ (al wandelend 
zwerfvuil oprapen met een grijpstok) is misschien ook een leuke tip om in de kerstvakantie te 
doen met jullie kinderen. Het is echt fijn om met grijpstokken afval te verzamelen. Een leuke 
activiteit die ook nog eens goed is voor de buurt. 
We zijn ook met een aantal klassen op ‘kleurenexpeditie’ geweest én we zijn op “jakkie-
dingenzoektocht" geweest.  
Ons nieuwe veld naast de kerk is al actief in gebruik.  
Als het weer echt te slecht is, dan sporten we binnen met de ramen en deuren open. 
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Vergroening van de speelplaats 

Vorig schooljaar dienden we een subsidieaanvraag in bij de stad Hasselt. Enkele maanden later 
kregen we te horen dat onze aanvraag werd aanvaard en dat we kunnen beschikken over een 
budget van 20.000€ voor de ontharding en vergroening van onze speelplaats (of toch een deel 
ervan). MOS-Limburg zal ons hierin begeleiden.  
Dit schooljaar werd er een werkgroep opgericht die samen met de kinderraad en de ouderraad zal 
nadenken over dit project. Dit project bestaat uit enkele belangrijke fases. Zo is het in de eerste 
fase belangrijk om leerlingen en ouders te betrekken bij het ontwerp. In coronatijden is dat laatste 
natuurlijk niet evident. Vanuit de ouderraad werd er nagedacht over de mogelijkheden… en de 
kinderen dachten na over de vraag: ‘Wat wil ik doen op de speelplaats?’=> ipv ‘wat wil ik op de 
speelplaats?’. 
Al deze ideeën hebben we samengebracht en overgemaakt aan onze architect die er nu mee aan de 
slag zal gaan. Een eerste ontwerp verwachten we na de kerstvakantie. Deze vergroening moet 
passen in het grotere plan om de omgeving en de school stevig aan te pakken. Ook hierin zijn we 
momenteel de eerste stappen aan het zetten.  

CO2-meter in de klas 

Bij de start van het schooljaar kregen we van de stad Hasselt al 2 CO2-meters voor in de klas. Op 
deze meters kunnen we aflezen hoe ‘gezond’ de lucht in de klas is. Wanneer het cijfer de hoogte in 
gaat is het belangrijk dat we extra verluchten. De papa van Hanne en Domien stelde enkele weken 
geleden voor om nog wat extra toestellen te ‘bouwen’. Deze doen niet alleen wat ze moeten, ze 
zien er ook nog eens supercool uit. Dankjewel! 
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Op weg naar Kerst 
 
De kinderen van KD maakten zelf een adventskrans met meegebracht groen. 
Samen aftellen naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. 
Onze klas werd mooi versierd. Een kerstboom mag daarbij niet ontbreken. De versiering maakten 
we zelf! 

Kerstspel 

De plannen voor een kerstviering vielen in het water. De kinderen van het zesde leerjaar bleven 
echter niet bij de pakken zitten.  
Tijdens de godsdienstles brachten ze dat mooie kerstverhaal tot leven in een 
coronaproof kerstspel. Nadien werd het digitaal verstuurd naar alle leerkrachten zodat iedereen 
ervan kon genieten in de klas.  
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Kerststal 

De kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 
bundelden de krachten om een actuele kerststal te 
maken die in de hal van onze school staat. 
Het derde leerjaar dacht na over hoe zij een licht kunnen 
zijn. Het vierde leerjaar had het over de 'sterren' in hun 
leven. Het vijfde leerjaar ging op zoek naar 10 woorden 
die met vrede te maken hebben en de zesdes staken de 
koningen en de herders in een hedendaags jasje. 
Zo heeft onze school dit jaar een kerststal die iets vertelt 
over vandaag én over onze leerlingen. 

Voorleesweek 
Heel wat klassen hebben tijdens de Voorleesweek extra aandacht gegeven aan het lezen en 
schrijven. Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet 
‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

 

Herstelwerken laag touwenparcours 
Het touwenparcours op het veld had een degelijke opknapbeurt nodig zodat de 
kinderen opnieuw veilig en volluit kunnen spelen. De papa van Lore en Lize 
haalde zijn technische skills boven om het perfect te herstellen. H.E.L.D.! Dank 
ook aan de ouderraad voor de financiële steun en het denkwerk om tot dit 
resultaat te komen! 

 9



1 JANUARI 2021 KINDERCAMPUS CATHARINA

Sint-Vincentius Hasselt 

De Sint-Vincentius vereniging is sedert 1855 aanwezig in Hasselt.  
Vanaf deze datum zijn er onafgebroken vrijwilligers actief geweest met het bieden van hulp 
aan personen in nood in onze onmiddellijke omgeving.  
  
Wie zelf hulp nodig heeft kan met hen altijd contact opnemen. => https://vincentiushasselt.be/ 

Vrijwilligers zullen dan zorgen dat het nodige gedaan wordt om discreet en zo goed mogelijk hulp 
te bieden.  
Op school werd een oproep gedaan om voeding te verzamelen voor mensen die het moeilijk 
hebben en de reactie was hartverwarmend! We hadden 2 grote auto’s nodig om alles te vervoeren. 
Dankjewel aan al wie hieraan heeft meegewerkt! 

Noteer in je agenda 

Pedagogische studiedag (kinderen geen school)    3 februari 
Start krokusvakantie        15 februari 
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Kalender januari 2021    

vr 01-01

za 02-01

zo 03-01

ma 04-01 Instapdag 2,5-jarige kleuters

di 05-01

wo 06-01

do 07-01 Bibtruck op school (OV)

vr 08-01

za 09-01

zo 10-01

ma 11-01

di 12-01

wo 13-01

do 14-01

vr 15-01

za 16-01

zo 17-01

ma 18-01 Ouderraad

di 19-01

wo 20-01

do 21-01

vr 22-01 kijkdag 2,5-jarige kleuters (OV) 

Voorstelling bib 4-jarigen om 9u15 KD en 10u30 KE (OV)
za 23-01

zo 24-01

ma 25-01

di 26-01

woe 27-01

do 28-01 Gedichtendag

vr 29-01 zwemmen derde en vierde leerjaar

za 30-01

zo 31-01
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