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Wat zal ik schrijven over ‘ik’ 

‘Ik’ ben een deel van ‘jij’ 

En ‘jij’ bent ‘ik’ door dun en dik 

En daarom zijn wij ‘wij’. 

- Toon Hermans - 
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Inschrijvingen nieuwe leerlingen    

Ken je mensen die op zoek zijn naar een school en ben je overtuigd van ons project? Spreek hen 
zeker aan en verwijs hen naar onze website voor meer informatie. 

Wie moet er inschrijven? 

Alle kinderen die geboren zijn in 2019, ongeacht of ze in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 
willen instappen. 
Elk kind dat van een andere school naar onze school wil komen. 

Wanneer moet er ingeschreven worden? 

Het online inschrijfdocument staat voor je klaar vanaf 1 maart 
2021 om 8 uur. 

Welke kinderen krijgen voorrang? 

Heb je al een broer of zusje ingeschreven in onze school of ben je een personeelslid van onze 
school, dan kan je je kind vooraf inschrijven en dit van 29 januari 2021 tot en met 12 februari 
2021. 

Zijn er plaatsen tekort in 2021-2022? 

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen terecht in één van onze KT-scholen. Enkele 
scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als er in een school geen plaats 
meer is, komt je kind op de wachtlijst terecht en zoeken we samen naar een oplossing. 
Wil je weten of onze school voldoende plaats heeft, neem gerust contact op met de schoolleider. 

PRObeer    

Na de kerstvakantie zijn onze eerste naschoolse activiteiten gestart. PRO-beer biedt aan elke 
leeftijdsgroep wel iets aan: 
- de kleuters komen tot rust dankzij de yoga die juf Sandra geeft 
- de kinderen van de eerste graad leren veel technieken bij dankzij STEM 
- de kinderen van de tweede graad laten hun creatieve kant zien binnen het kunstatelier 
- de kinderen van de derde graad leren eenvoudige dialogen met elkaar te voeren in het Italiaans 
Hier alvast een aantal sfeerbeelden van PRO-beer! 
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Voederfiguurtjes in de kikkerklas 

Rond deze periode hebben veel vogels het moeilijk om de koude winter door te komen. Het 
voedsel is schaarser en dan is het fijn als wij een handje kunnen helpen. Daarom gingen de 
kleuters van de Kikkerklas aan de slag om voederfiguurtjes te maken om in de boom te hangen. 

Bon appetit vogels!!!  

Moestuintjes 

De kinderen van de eerste graad hebben de moestuintjes weer 
helemaal in orde gemaakt voor de winter. 
De laatste groenten werden geoogst. Zo haalden ze nog heel wat 
selder en wortelen uit de grond. Enkel de winterprei lieten ze 
staan, deze is nog niet klaar om op te eten. 
Ook leerden ze over onkruid. De kinderen mochten dit zelf 
verwijderen met natuurlijk handschoenen en schopjes. Ze 
hebben vooral goed onthouden wat netels zijn :-) 
Laat het nu maar goed vriezen, zodat we binnenkort snel weer 
aan de slag kunnen gaan met zaaien! 
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"Hop hop hop, drink je water op." 
Lieve ouders en kinderen, 

We zijn ondertussen aan onze derde challenge beland 
van ons jaarthema "Sporty Kathee, doe mee met team 
C”. In deze challenge  (1 – 12 februari 2021) willen we 
graag dat de kinderen wat meer water drinken. 
Regelmatig komen kinderen thuis met een volle drinkbus 
en hier willen we iets aan doen. Water drinken is immers 
goed voor lichaam en geest. 

Daarom  hebben we het volgende bedacht : zie filmpje. 

Per drinkbus die op het einde van de dag leeg is, mag de 
klas een hoeveelheid water in een grote bak in de hal 
gieten. In deze bak zwemt een badeendje rond. Als de 
badeend tot helemaal boven is gestegen, wordt er nieuw 
speelgoed verdiend om in de speelbakken te steken. Op 
deze manier kunnen de kinderen weer extra uitdagend 
spelen en bewegen op de speelplaats. 

Sporty Kathee 
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Schrijfmotoriek bij kleuters 

Leren schrijven is voor elk kind een belangrijke gebeurtenis.  
Daarom gingen de kinderen van juf Inge en juf Tine aan de slag met schrijfmotoriek, 
schrijfpatronen, letters, klanken en cijfers,.... 
Met veel volharding vormen deze beginnende schrijvertjes binnenkort in het eerste leerjaar hun 
eerste letters en woorden. 

ABC doe je mee? 

Ik ben het letterschildertje, ik schilder steeds voor jou een hele mooie letter, bekijk hem maar 
eens gauw.  
Kijk nu de klas maar rond misschien dat jij iets vindt: een woord dat met die letter van het alfabet 
begint.  
Hoeveel woordjes vind je dan? Twee of zes of acht of tien? Luister nu goed naar elkaar en tel 
hoeveel je er kunt zien. 
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Cijfers schrijven met onze 5-jarigen 

0 zo rond als een ei, dan is de nul blij 
1 van top tot teen, zo schrijven wij de één 
2 eerst zijn bek, dan zijn nek, zo staat de twee niet voor gek 
3 een kleine boog en een grote boog, de drie heeft altijd zijn voeten omhoog 
4 een schuine lijn en een rechte pier, een hek ervoor, zo gaat de vier 
5 eerst z'n nek, dan z'n lijf, pet erop, zo moet de vijf 
6 een boog met een oog, dat is de les voor de zes 
7 van links naar rechts heel even, schuin omlaag, zo gaat de zeven 
8 onder z'n lijf, boven z'n kop, zo staat de acht er goed op 
9 eerst een oog en dan een boog, doe het goed, dan weet je hoe de negen moet 

 

Driekoningen 

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe 
hoed. 
Mijn oude is versleten mijn moeder mag het niet 
weten,  
mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 
Gelukkig Nieuwjaar!  
Na de kerstvakantie vlogen we erin, we maakten een 
mooie kroon en ster, om zo op woensdag 6 januari 
mensen gelukkig te maken met ons mooie gezang en 
onze beste wensen.  
Alleen jammer dat we door die 'stomme' corona (zoals 
Alicia het zegt) geen snoepjes kregen.  
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Letterfeest  

Gedurende het hele schooljaar gingen de kinderen van het 
eerste leerjaar samen met Kim, Sim en opa op stap in de 
wereld van de letters! Op vrijdag 15 januari was het eindelijk 
zo ver! De kinderen kunnen alle letters lezen en schrijven! 
Daarom organiseerden we een heus LETTERFEEST!  
De hele dag stond in het teken van letters! We speelden een 
letterbingo, deden een leuke letterzoektocht en knutselden 
opa's vertelpet! Meester Ruben kwam ons zelfs een 
letterdiploma overhandigen. De dag sloten we feestelijk af 
met een lekker glaasje bubbels!  

Proficiat aan de kinderen van het eerste leerjaar !!! 

 
De verlamde man… 

Nadat de kinderen van het tweede leerjaar het verhaal van Jezus en de 
verlamde man hadden gelezen, mochten ze het verhaal naspelen. Joske, 
de pop, deed dienst als de verlamde man. De kinderen speelden de vier 
vrienden die hem door het dak naar beneden lieten zakken. 
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Elia 

De kinderen van het vijfde leerjaar gingen creatief aan de slag met het 
verhaal van Elia. Ze kleiden, maakten woordzoekers voor elkaar, 
maakten een tekening of bouwden met lego. 

Ijskristallen 

We hebben ijskristallen uit papier gemaakt. Het was heel leuk. En het was niet zo moeilijk. We 
mochten onze fantasie loslaten om zelf een mooie ijskristal te maken. Je kon een kleur uitkiezen 
en dan opplooien en dan uitknippen. Iedereen heeft een mooie gemaakt. Net als iedereen op zijn 
eigen manier uniek is.  

Sam – 5B 

Buiten turnen 

Wij hebben al veel buiten geturnd. Op een dag was het koud en het had gesneeuwd. Wij wilden 
eerst met de sneeuw spelen, maar dat mochten we niet. We moesten lopen om warm te blijven.  
Na een tijdje hadden we geen koud meer. Op het podium en de banken lag sneeuw. Het zag er zo 
leuk uit maar we hielden ons in. Wanneer we onze handen gewassen hadden en in de gang aan 
het wachten waren, was het opeens heel warm. Iedereen was moe van het lopen om warm te 
blijven. Het was super leuk om buiten in de sneeuw te turnen. Het was koud, maar wel 
spannender.  

Orhan – 5B  

Protest om te lezen 

De kinderen van de school hebben de opdracht gekregen 
om een gedicht te schrijven. Niet omdat het bijna week van 
de poëzie is, maar wel omdat de bibtruck misschien wel 
NOOIT meer naar onze school komt. Wat moeten de 
kinderen dan doen? Ze lezen zo graag. Daarom een protest-
gedicht. We vonden het een leuke manier van protesteren. 

Hannah – 5B 

 9



1 FEBRUARI 2021 KINDERCAMPUS CATHARINA

 
Gedichtendag in 2B 
Op donderdag 28 januari was het gedichtendag. De kinderen van 2B mochten de hele dag naar 
mooie gedichten luisteren die de juf voorlas. Daarnaast mochten ze zelf gedichten schrijven, 
namelijk 'elfjes'. Dit is een gedicht dat uit 11 woorden bestaat. De kinderen schreven niet alleen 
een elfje rond een zelfgekozen thema. Ze schreven elk ook een elfje gericht aan de bibtruck. Ze 
willen via hun gedicht laten weten dat de bibtruck niet mag verdwijnen. Wie weet zijn de elfjes zo 
magisch dat de bibtruck weer terug gaat komen!  
Hier alvast wat elfjes geschreven door de kinderen van onze klas. 
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Vuurwerk 
Oudejaarsavond hebben we geen vuurwerk kunnen kijken. Dus 5B en 5A bedachten een 
oplossing... Vuurwerk knutselen! Het gaat zo: 

Stap 1: Pak een dik wit blad en felle kleuren wasco. 
Stap 2: maak mooie vlekken wasco op je blad maar pas op, meng geen kleuren. 
Stap 3: verf met de kleur zwart op je tekening.  
Stap 4: wacht tot de verf gedroogd is en kras met een stokje vormen van vuurwerk. Zo heb je iets 
kleurrijks tevoorschijn getoverd !  

Roy K & Katerina – 5B 
 

 

STEM Olympiade 

Onze verbredingsgroep uit het vijfde en zesde leerjaar nam deel 
aan de Vlaamse STEM Olympiade. Een wetenschap- en 
techniekwedstrijd met diverse vragen over chemie, informatica, 
wiskunde, ... 
Kamiel uit de klas van juf Melissa had hier wel kaas van gegeten. 
Uit ruim 25.000 deelnemers verpreid over Vlaanderen en 
Nederland scoorde hij bij de beste 64. Dat wil zeggen dat hij 
geselecteerd is voor de finaleronde in Brussel. Naast theoretische 
vragen zal hij daar ook praktische opdrachten moeten uitvoeren. 
Omwille van het coronavirus is de datum nog onbekend. In de 
klas bestudeert hij alvast finalevragen van voorbijgaande 
jaargangen. 
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Frozen 

In de kikkerklas en de klas van Haas beleefden we de winter 
met het thema Frozen! 
We maakten ijskristallen, onze eigen Olaf, voedertassen voor 
de vogels, een kroon van Olaf of Elza,...  
dit alles werd feestelijk afgerond met een feestje waar een 
gezond (zelfgemaakt) ijsje niet mocht ontbreken! 

Mijn droomkamer 

Wij zijn van het vierde leerjaar. En wij gaan jullie iets leuks vertellen. In de klas zijn we met een 
leuk thema bezig in het vak Wero: huizenjacht. 
We hebben vorige week iets super leuks gedaan! We kregen een opdracht van de juf. 

1. een maquette maken 
2. onze droomkamer maken 

En dat is gelukt! We hebben hele mooie kamertjes gemaakt, van slaapkamers tot woonkamers en 
ook nog keukens en game-kamers! Er was zelfs een make-up-studio, een snoezelruimte, een 
avonturenkamer, een feestkamer enzovoort. We zijn heel creatief geweest zoals jullie kunnen zien. 
We zijn hier een tijdje aan bezig geweest, dat was fijn om te doen! En we kregen van de juffen en 
de directeur zelfs complimenten! Cool hé! 

door Axelle, Helena, Mana, Mariebeth in naam van het hele vierde leerjaar 
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Update Covid-19 

Elke dag in de media, dus het zal geen nieuws zijn. Limburg ziet een stijging in de cijfers. Ook 
onze school volgt de situatie op en doet er alles aan om het virus buiten de houden. De 
leerkrachten werken de hele dag door om alles, zo veilig mogelijk, te organiseren. Welzijn én 
welbevinden.   
Op het moment dat we een melding krijgen van een besmetting, schieten we in actie. Zo deden we 
dat eind januari voor het eerst sinds de uitbraak. In zo een geval worden de betrokken ouders 
ingelicht en de te nemen stappen gecommuniceerd. We doen dit steeds in samenspraak met het 
CLB dat verantwoordelijk is voor de contact tracing en risico inschatting. 

Gedichtendag in het 4de 
Het thema van dit jaar is SAMEN! 

Op deze dag beluisterden we dan ook samen een aantal tijdloze en grappige gedichten. De juf 
vertelde ons ook dat poëzie een ideale manier is om gevoelens te beschrijven: vrolijke gedachten, 
moeilijke feitjes (zoals Corona, ruzie…) en nog veel meer. 

Daarna gingen we aan de slag!  

Eerst gingen we elfjes schrijven en daarna mochten we nog “vrij” een poëtische opdracht 
aanpakken. De elfjes werden enthousiast neergepend (ook al werd het hier en daar een twaalfje 
of zestientje12)! Later hebben we deze gezellig aan elkaar voorgelezen. 

Nadien schreven we in groepjes van vier elk ons elfje neer op een piramide (die we zelf moesten 
uitknippen, vouwen en plakken) en zo had iedereen op het einde van de dag een SAMEN-
piramide om mee naar huis te nemen! 

Zo kunnen we nog vaak aan deze dag terugdenken. 

Het vierde leerjaar! 

 13



1 FEBRUARI 2021 KINDERCAMPUS CATHARINA

Noteer in je agenda 

Pedagogische studiedag (kinderen geen school)    3 februari 
Start krokusvakantie        15 februari 
Facultatieve verlofdag        12 maart 

Kalender februari 2021    

ma 01-02

di 02-02

wo 03-02 Studiedag voor de leerkrachten (kinderen geen school)

do 04-02

vr 05-02

za 06-02

zo 07-02

ma 08-02

di 09-02

woe 10-02

do 11-02

vr 12-02

za 13-02

zo 14-02

ma 15-02 krokusvakantie

di 16-02

wo 17-02

do 18-02

vr 19-02

za 20-02

zo 21-02

ma 22-02 Instapdag 2,5-jarige kleuters 

Ouderraad
di 23-02

woe 24-02

do 25-02

 14



1 FEBRUARI 2021 KINDERCAMPUS CATHARINA

vr 26-02

za 27-02

zo 28-02
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