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‘Paaspauze’ 
Via deze weg willen we alle ouders, leerlingen en leerkrachten bedanken voor hun flexibiliteit. 
We hebben allemaal al veel moeten 'schakelen' in dit laatste jaar. Hopelijk is dit de allerlaatste 
keer dat we onze school moeten sluiten, want wij willen jullie kinderen hier op school.  
Samen leren en leven is onze ‘core business’ en ons team heeft dan ook haar uiterste best gedaan 
om (wederom) zeer last minute voor vrijblijvende opdrachten en activitEItjes te zorgen. Op die 
manier kunnen we er toch voor zorgen dat er geen hele week verloren gaat. 
We hopen van harte dat het lukt voor iedereen, dat jullie ook wat hebben kunnen genieten van 
deze prachtige week. 
Laten we samen onze vingers kruisen voor een fijn en leerrijk derde trimester. Wij kunnen alvast 
niet wachten om jullie opnieuw te begroeten na de paasvakantie. 
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Ook na de paasvakantie gaan we verder met onze naschoolse activiteiten. Sommige activiteiten 
kunnen momenteel nog niet doorgaan. De activiteiten die wel doorgaan, organiseren we op een 
veilige manier. Op 31 maart zijn de inschrijvingen alvast gestart. Neem zeker een kijkje op de 
schoolwebsite voor meer informatie en inschrijving.  

Dit is het aanbod voor het derde trimester: 
- Yoga: voor de 3-, 4- en 5-jarigen 
- Multimove: voor de 5-jarigen 
- Kunstatelier: voor het 1e en 2e leerjaar 
- STEM: voor het 3e en 4e leerjaar 
- Engelse les: voor het 5e en 6e leerjaar 
- Leren leren: voor het 5e en 6e leerjaar 

Nieuws uit de moestuinen van de eerste graad 

Nieuwe	bloembakken	en	compostbakken	

We kregen van stad Hasselt gratis bloembakken om in onze moestuinen te plaatsen. We gaan 
deze vullen met mooie bloemetjes en 2 bakken gaan we zelfs gebruiken als compostbak. Het 
verplaatsen van deze bakken was niet zo evident. Eerst mochten onze kinderen alle aarde uit de 
bakken scheppen. Nadien konden deze, dankzij de sterke armen van de ouderraad en de juffen 
van de eerste graad, op de juiste plaats gezet worden. Om deze bakken terug te vullen met aarde, 
konden we op de hulp rekenen van de families van de juffen. We zijn alle helpers hiervoor enorm 
dankbaar! 

Daarnaast zijn er ook groene bloembakken bijgekomen die gemaakt werden van afval. De papa 
van juf Freija toverde oude paletten om in kleurrijke bloembakken en een coole kruidenbak. 
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https://catharina.kt-scholengroep.be/onze-school/pro-beer/
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De kruidentuin 
Om de schorszone nog groener te maken plaatsten we onze zelfgemaakte kruidenbak hier. 
Intussen werd deze door onze kinderen gevuld met verschillende soorten kruiden zoals 
basilicum, tijm, munt, peterselie, oregano,… 

De moestuin kreeg mest 
Ook tuinen hebben soms nood aan voeding. Zo werden onze moestuinen verwend met 2 kuub 
molmmest. Terwijl de kinderen les hadden, mengden de papa’s van de juffen alle mest onder 
onze tuintjes. 
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We zijn gestart met zaaien! 
Net voor de paaspauze heeft de eerste graad al heel wat groenten gezaaid in potjes. Zo zaaiden 
we pompoenen, tomaten, paprika’s, komkommers,… en nog veel meer. Nu is het even afwachten 
tot de zaadjes uitgegroeid zijn tot kleine plantjes. Dan kunnen we deze in de grond steken. 

Preisoep koken 
Onze winterprei was intussen ook klaar. De kinderen mochten deze samen oogsten. Het eerste 
leerjaar kookte al heerlijke preisoep. De kinderen van het 2de leerjaar deden al het 
voorbereidend werk. De prei ligt in de diepvries te wachten tot de school weer opengaat om er 
heerlijke soep van te koken.  
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Oproep 
Om onze tuintjes leuk aan te kleden zijn we nog op zoek 
naar tuinbeelden van dieren. Als u er thuis hebt, die u niet 
meer nodig heeft, mag u deze aan het secretariaat 
bezorgen.  

Sporty Kathee, bewegen jullie even mee? 

De vierde challenge  is ondertussen alweer gestart. 
Elk kind heeft een sportkaart mee naar huis gekregen. De bedoeling van deze challenge is om elke 
dag een ster te mogen inkleuren. Dit kan door na school  minstens een kwartier te bewegen: 
klimmen en klauteren, springen, lopen, dansen… het kan allemaal, zolang we maar niet stil 
staan!  De reacties van de kinderen beloven alvast veel goeds. De speelplaatsbakken staan dan ook 
te popelen om weer bijgevuld te worden. 

Pluk van de Petteflet 

Wij hebben weer een maand vol leuke activiteiten achter de rug! 

We hebben ons verdiept in het verhalenboek 'Pluk van de Petteflet' en 
vertellen nog iedere dag een verhaal uit dit prachtige boek. 

Omdat we graag onze grootouders ook eens in de bloemetjes zetten 
hebben wij hard gewerkt aan een origineel cadeau. We hopen onze 
grootouders hier mee verrast te hebben en zijn blij dat we hen kunnen 
verwennen, al is het "vanop afstand”. 
 

De school kocht onlangs educatief materiaal aan 
om kleuters te leren programmeren. Onze 
kleuters gingen er alvast mee van start! 

Om de kinderen te leren omgaan met een aantal 
mediakundige vaardigheden lieten we hen een 
typ-opdracht uitvoeren op de laptop. Wat vonden 
ze dit plezant! Voor herhaling vatbaar! 
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Jeugdboekenmaand 

Omdat het de voorbije maand de jeugdboekenmaand was, hebben de kinderen van het tweede 
leerjaar 2 weken lang gewerkt met een leeskaart in de klas. Op deze kaart stonden verschillende 
manieren waarop de kinderen konden lezen. Elke dag mochten ze iets van deze kaart kiezen en 
lazen dan 30 minuten lang. Zo mochten ze lezen met muziek op, op de trappen, met een vriendje, 
onder hun bank, in het zonnetje,... Als afsluiting van deze leesweken knutselden ze nog een 
leeshoedje. Lezen was nog nooit zo leuk!  
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Kunst in het 3de 

In maart werken we bij het vak Muzische rond het thema KUNST. We maakten al een schilderij in 
de stijl van Keith Haring. Hiervoor gebruikten we vrolijke kleuren en zorgden we ervoor dat de 
kleuren terugkwamen in de vakjes. Ook maakten we een kunstwerkje in de stijl van René 
Magritte. Hiervoor moesten we eerst de achtergrond stempelen met een sponsje.  
Het was niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat de mallen van de wolkjes niet van plaats 
veranderden. Daarna moesten we een mannetje uitknippen en dit kleefden we dan op onze 
achtergrond. Picasso mocht natuurlijk niet ontbreken. In het thema carnaval knutselden we een 
Picassoclown. We moesten ervoor zorgen dat het gezicht asymmetrisch was!  
Aan de hand van enkele voorbeelden gingen we aan de slag. Nadien moesten we confetti en 
slingers met wasco tekenen op de achtergrond. De juf ging er met Ecoline over. Zo kwam het 
wasco nog beter tot zijn recht. Als de achtergrond droog was moesten wij enkel nog onze 
Picassoclown uitknippen en op onze achtergrond plakken. 

Sportlessen op school 

De voorbije dagen werden de maatregelen op school nog wat aangescherpt. Elke leerjaar had zo 
speeltijd en middagpauze op een apart veld (speelplaats / kerkveld / schoolveld). Als turnjuf 
betekende dit dat ik  op zoek ben gegaan naar nieuwe en veilige sportplekken in de buurt.  
We kunnen ons ondertussen steeds beter in groep verplaatsen in het verkeer. Eens aangekomen 
op de verschillende plekken konden we dan kijken wat de sportmogelijkheden waren. 
Wist je dat je op een speeltuin veel meer kan dan enkel wat klimmen en klauteren? De lammetjes 
kunnen we ook bewonderen terwijl we sportoefeningen doen. En een petanqueterrein kan voor 
heel veel dienen. We hebben zo weer veel extra kunnen bewegen. 
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Tijdens de week voor de paasvakantie kunnen jullie ook elke werkdag een nieuw filmpje vinden 
met beweegtips op digi Catharina (mapje lagere school - beweging - lager -  bewegingsfilmpjes) of 
op you tube: juf Lieve. 

Lente - juf Stefanie -
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Lente 

Vogels die  
fluiten 

eindelijk  
buiten 
zon op  
je snoet 

een warme  
gloed 

rusteloze  
benen  

kriebelende  
tenen  

bloemige  
geuren  

weelderige  
kleuren 

Ik voel het, het is echt waar… 
De lente is weer daar! 
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Broederlijk Delen 

De kinderen van het eerste leerjaar hebben het gehad over 
Broederlijk Delen. Ze luisterden naar het verhaal over 'de doos 
die geeft aan wie het heel hard nodig heeft' en dachten na wat 
zij in de klas graag met elkaar delen. 
Zullen we delen? 

Zullen we delen, samen delen? 
Ik met jou, jij met mij? 
Delen maakt het leven leuker. 
Want van delen word je blij. 

Zullen we delen, samen delen? 
Ik met jou, jij met mij? 
Delen maakt de wereld beter. 
Dan is vrede heel dichtbij. 

Pasen 

6B had het tijdens de godsdienstles over Pasen. 
Ze ontdekten de symboliek achter dit feest door een 
paastuintje te maken. 

Pasen 

Laten we 
niet alleen 
de eieren 
maar vooral 
het leven 
KLEUR 
geven. 

Noteer in je agenda 

Paasvakantie         3/4 - 18/4 
O.H. Hemelvaart (kinderen geen school)     13/14 mei 
Pinkstermaandag (kinderen geen school)     24 mei 
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Kalender april 2021    

De kalender kan je ook raadplegen op het ouderplatform

do 01-04
paaspauze

vr 02-04
paaspauze

za 03-04
Start paasvakantie

zo 04-04
Pasen

ma 05-04
Paasmaandag

di 06-04

wo 07-04

do 08-04

vr 09-04

za 10-04

zo 11-04

ma 12-04

di 13-04

wo 14-04

do 15-04

vr 16-04

za 17-04

zo 18-04

ma 19-04
Instapmoment 2,5-jarige kleuters

di 20-04

wo 21-04

do 22-04

vr 23-04
Zwemmen 1e graad

za 24-04
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zo 25-04

ma 26-04
ouderraad

di 27-04

woe 28-04

do 29-04

vr 30-04
Zwemmen 1e graad
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