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in de
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KINDERK ANT

Zit je met een vraag?
We hebben met ons allen moeten vaststellen dat het niet eenvoudig is om mekaar te ontmoeten.
Onze leerkrachten missen het om met elkaar te spreken en te overleggen in een fysieke
omgeving. Leerkrachten missen ook de (in)formele contacten met de ouders. Er is gelukkig wat
licht aan het einde van de tunnel.
Het is vanzelfsprekend dat we communicatie belangrijk vinden. Deels vangen we dit op via het
ouderplatform, via mails, online oudergesprekken en deze kinderk®ant. We merken echter dat
er ouders zijn die de weg niet vinden en met een vraag blijven zitten. Vaak zijn Whatsappgroepen of andere klasgroepen een plaats om je vraag te stellen, vaak ook niet.
Elke ochtend kan je, aan de poort, terecht bij meester Ruben, juf Annemie of juf Nadia. Ze weten
meestal zeer goed wat er gaande is op school en helpen je graag verder. Aarzel niet om hen aan te
spreken. Dat moet zeker niet enkel gaan over je eigen kind. Sommige ouders hebben misschien
vragen over de schoolaccommodatie, plannen voor de toekomst, beslissingen die we hebben
genomen, etc. Vaak is er een zeer goede uitleg voor de dingen die gebeuren. We zullen het
gesprek altijd aangaan, en als we het antwoord niet onmiddellijk hebben, komen we er zeker op
terug!
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Grasveld aan de kerk
Sinds dit schooljaar mogen we gebruik maken van het nieuwe grasveld tussen de kerk en de
school. Deze stadsgrond is een fijne plek voor de kinderen om te spelen en verkoeling te zoeken
onder de mooie bomen. In tegenstelling tot ons andere veld is dit veld iets kwetsbaarder. Het
gras is er minder sterk waardoor het meer te lijden heeft onder de vele kindervoetjes. Om die
reden had de school een korte ‘adempauze’ van 2 weken ingelast. Het gras kon op die manier wat
bekomen. De stad zal in oktober wat nieuw gras zaaien. In de toekomst zullen we altijd een
evenwicht blijven zoeken tussen het spelen en de impact die we hebben op de natuur.

Parkeerkaart
Wanneer je de kinderen komt brengen of halen op school, leg je best je
blauwe parkeerschijf. Je mag dan in de zone van de school tot 2 uur gratis
parkeren. Deze maand merkten we op dat de parkeerwachters geen
uitzondering maken voor de ouders die kinderen komen afhalen. We
hebben hierover contact gehad met de stad en hun bevoegde dienst. Zij
raden ons aan deze boodschap te herhalen…

Kinderraad
Onze kinderraad werkt al heel het schooljaar keihard achter de schermen. Ze hadden het
liever anders gezien want ze engageerden zich immers om mee te denken over het beleid van
de school, activiteiten te organiseren, vaak hun handen uit de mouwen te steken… Jammer
genoeg stak Corona hier een stokje voor.
Dit wil echter niet zeggen dat er niks is gebeurd. Elke maand staan ze klaar om te vergaderen
en actief te debatteren over verschillende onderwerpen die onze school ten goede komen.

Het grootste project van dit schooljaar is toch wel MOS. De kinderraad heeft hier mee aan de
basis gestaan door de lijm te zijn tussen de klassen, de leerkrachten en de directie. Ze
maakten plannen, lessen… waarmee de leerkrachten en de kinderen in de klas aan de slag
gingen. Ze bezochten regelmatig de klassen om de leerlingen te complimenteren met hun
werk, tips te geven en om even te kijken of alles wel vlot verliep.
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Verder vergaderden ze ook mee met meester Ruben, de werkgroep MOS, de ouderraad en de
architecte en gaven daar op een respectvolle manier knappe tips voor het uitwerken van het
plan voor onze groene speelplaats.
Zoals jullie horen vormen ze een echt team dat ondernemend, eerlijk en kritisch is, WOW!
Dat, samen met hun tomeloze inzet maakt dat wij als school heel fier zijn op deze ploeg!
Alvast bedankt, toppertjes!
Veel liefs
Juf Hilde, Juf Zoë en Juf Loes

Sponsorloop
Op woensdag 12 mei vond onze jaarlijkse sponsorloop plaats. De
lagere school liep in het stadspark, de kleuters liepen of fietsten op
school. Jammer genoeg konden we dit schooljaar niet rekenen op de
talrijke aanwezigheid van (groot)ouders omwille van corona, maar
de inzet was daarom zeker niet minder.
Samen met de kinderen van 5B werden er vooraf drie verschillende
routes met krijt getekend. Zo had elke graad een eigen parcours om
te lopen, gaande van 250 tot 525 meter per ronde. Met veel
aanmoedigingen op de grond (krijt) en pijlen kon dat alleen maar
goed komen.
Na het startsignaal werd er gedurende een half uur gelopen en
gezweet. De opbrengst voor de sponsorloop is dan ook fenomenaal
met maar liefst 11.400 euro!!! Dit bedrag zal 100% terugvloeien
naar onze leerlingen via didactisch materiaal. We zullen investeren
in een weerstation, bluetoothspeaker voor muziek op de speelplaats,
inrichting van de speelplaats, kleuterfietsjes, enz. We willen
iedereen enorm bedanken voor deze steun. Dit help onze school echt
vooruit!
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De kleuters deden ook mee!
Onder een stralende zon hebben de 3 jarige kleuters gefietst voor de sponsorloop!
Ons doel was zeker 10 rondjes achter elkaar te fietsen maar het werden er zelfs meer!
Proficiat aan al onze sportieve fietsers en een welgemeende dank u wel aan de
sponsors!!!
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Zon op komst
In de laatste maand van dit schooljaar hopen we ook dat we de zon wat
meer zullen zien dan in de maand mei. Dan kunnen de kinderen fijn
buiten spelen! We willen je vragen om bij zonnig weer zelf de kinderen
in te smeren met zonnecrème. Owv allergieën mag een school dit zelf
niet doen. Wij zullen tijdens de warme dagen uiteraard zorgen dat de
kinderen voldoende drinken!

Sportmaand
We zijn ondertussen al aan de laatste sportmaand van dit schooljaar beland. De sponsorloop is
net gepasseerd en ook het kinder-schoolfeest op 24 juni belooft extra sportief te worden.
Zelf hopen we dat de weergoden al genoeg regen gebracht hebben zodat we de laatste weken op de
veldjes kunnen doorbrengen.
Dankzij het naschools programma PRObeer heeft de school mooie aankopen kunnen doen. Op
de foto's zie je hoe de kinderen de nieuwe circuskoffer uittesten. We hebben ondertussen heel wat
supporters gekregen tijdens de sportlessen. Enkele kinderen hebben dan ook al veel fans onder de
jongsten. 😍
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Kunstige paaseieren!
Door de fameuze paaspauze gingen de kinderen van het 4de leerjaar, wat later dan voorzien, aan
de slag rond de symboliek van Pasen.
Geheel in de stijl van goudsmid Fabergé versierden ze hun paaseieren waaruit ‘nieuw leven’ komt.

Nieuws uit de moestuin
Afgelopen weken hebben de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar alles in onze moestuintjes
geplant en gezaaid.
Nu moeten we even geduld hebben, want plantjes groeien namelijk niet heel erg snel. Regelmatig
gaan we eens een kijkje nemen naar het groeiproces.
Water hebben de planten de voorbije dagen al genoeg gehad. Nu hopen we dat het zonnetje meer
gaat schijnen en het wat warmer weer wordt. Want we hebben geleerd dat planten niet enkel
water maar ook zonlicht nodig hebben om mooie vruchten te kunnen geven.
Kijk alvast maar mee naar onze prachtige tuinen:
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Aquarium
Hustinx - Aquaristiek schonk aan onze school een aquarium.
Na een zeer spannende loting, trok een onschuldige hand klas KF (juf Tine)
als winnaar.
Zij werden de trotse eigenaars van drie visjes; een gele die "Snoepje" heet een oranje die "Koekje" heet en een witte die "Frisco" heet.
De kleuters vinden het heerlijk om ze te verzorgen, eten te geven en ze
kunnen er uren naar kijken. Een super dikke dankjewel dus aan de gulle
schenker, de papa van Dylan (KG) en Mylo (KB).

Nieuws op onze website
Regelmatig krijgen we de vraag om de ouders te informeren over vakantiekampen of wekelijkse
activiteiten voor kinderen. We zetten de flyers dan vaak op onze website of sturen we ze via het
ouderplatform door naar de ouders. Neem gerust eens een kijkje op onze website, die stap voor
stap geüpdatet wordt.

Stadsklassen Tongeren
Door: Helena & Axelle
Wij gaan jullie iets meer vertellen over onze super leuke uitstap naar Tongeren. De reis begon
met een vlotte rit in de bus. Wanneer we aankwamen, wandelden we een stukje naar de basiliek.
Dat was onze startlocatie. Vooraf werden we in groepen verdeeld. In deze groepen deden we de
activiteiten die gepland stonden. We begonnen al meteen aan de eerste activiteit. De groepen van
klas 4B startten met de stadswandeling. Op onze weg kwamen we het beeld van Ambiorix tegen
en Romeinse overblijfselen. ‘s Middags hebben we buiten kunnen picknicken.
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In de namiddag bezochten we het Teseum en de Moerenpoort. In het Teseum liepen we door de
schatkamer met behulp van een audioguide. We moesten doorheen het museum voorwerpen in
onze schatkist verzamelen. Daarnaast konden we de geuren van in de middeleeuwen ervaren in
de Moerenpoort. Dat was niet altijd zo prettig. Bovenop de toren hadden we een mooi uitzicht
over de oude stad. Ook al was de stadsklassen van korte duur, we hebben er toch een hele leuke
dag van gemaakt.

8

1 MEI 2021

KINDERCAMPUS CATHARINA

Schaapjes tellen met KD en KE
Wist je dat een schaap, net als een koe, vier magen heeft? De pens, de lebmaag, de boekmaag en
de netmaag.

Wist je dat de vacht van een schaap wel 25 kilogram kan wegen?
Wist je dat een schaap dat op zijn rug ligt, zelf meestal niet meer overeind kan komen? Vooral als
de vacht zwaar is of als het schaap drachtig is, kan het zichzelf niet terugdraaien. Als het dier niet
geholpen wordt, zal het stikken doordat de longen in de verdrukking komen.

Wist je dat op 5 juli 1996 in Schotland het eerste gekloonde schaap ter wereld werd geboren?
Haar naam was Dolly. Ze was een gezonde kloon, die ruim zes jaar oud werd. Dolly overleed aan
een longziekte, die volgens wetenschappers niets te maken had met het feit dat ze gekloond was.
Wist je dat het Nieuw-Zeelandse schaap Shrek beroemd werd omdat het zich jarenlang niet wilde
laten scheren? Shrek verstopte zich zes jaar lang in de grotten, waar hij in 2004 uiteindelijk
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gevangen werd. De scheerbeurt die het dier toen kreeg, leverde een legendarische 27 kilo wol op.
Shrek werd een tv-ster en er werden verschillende kinderboeken over het schaap geschreven.

Wist je dat een gaap een geitenvader en een schapenmoeder heeft en dat dat bij een scheit
andersom is? Het gebeurt niet vaak dat zulke kruisingen geboren worden en zowel een gaap als
een scheit is zelf onvruchtbaar.

Leeskriebels
3 keer per jaar nemen we de AVI's af bij de kinderen van
de lagere school. In oktober, februari en einde mei.
Hiermee bepalen we de technische leesvaardigheid van
de kinderen. Bij technisch lezen gaat het er vooral om
dat kinderen de geschreven tekst correct en vlot
uitspreken en bij begrijpend lezen gaat het om het
begrijpen van de tekst. Het was deze maand dus weer
lezen geblazen! Leuk, maar soms ook een beetje
spannend!
Juf Nadia en juf Anouk zorgden er voor dat de kinderen
in alle rust deze test konden afleggen.
Wisten jullie trouwens dat we volgend schooljaar met de nieuwe AVI's beginnen? We zorgen er zo
voor dat de boekjes van de bib beter aansluiten bij onze AVI-scores. Ook onze ‘Bib op school’ zal
in de vakantie meer vorm krijgen zodat de kinderen vanaf volgend schooljaar ook boeken kunnen
ontlenen op school.

Uitstap Mechelen en Hofstade
Door: Hanne P. & Naila A. – 5B
Vrijdag 21 mei ging het 5e leerjaar naar Mechelen. Het was super leuk! We
vertrokken met de bus, coronaproof 1 klas per bus. Na de lange rit zijn we
een stadswandeling gaan doen met gids. Die was leerrijk. ’s Middags
hebben we gezellig gepicknickt in het park; de kruidtuin van Mechelen.
Dat was een super mooie, gezellige plaats. Na de middag zijn we een
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boottochtje gaan maken. Het hoogtepunt van de dag - want de kapitein had coole muziek op
gezet! Af en toe werd de muziek onderbroken door een beetje uitleg. Tijdens de boottocht
moesten we ons bukken om onder een brugje door te varen.
Dat was nipt!
Later gingen we met de bus verder naar Hofstade. Daar was
een soort strand. We mochten met onze voeten in het water,
zandkastelen bouwen, strandspelletjes spelen...
Het was een super leuke dag. Sommigen waren zelfs in slaap
gevallen tijdens de terugreis.
Dit was ongetwijfeld de leukste dag van héél het jaar !

Leeruitstap Mechelen, ook 5B was erbij!
door: Lena L. - 5A
We zijn met het vijfde leerjaar op daguitstap naar Mechelen geweest. Het was echt superleuk!
We leerden veel over de geschiedenis van Mechelen! Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat
de Romboutstoren veel hoger had moeten zijn dan dat hij nu is maar de stenen die klaarlagen
om verder te bouwen gepikt waren door Willem van Oranje. Ook leerden we dat de inwoners
van Mechelen de maneblussers worden genoemd. We hebben toffe activiteiten gedaan! Als
eerste kregen we een hele lange rondleiding van een gids die echt elk detail wist! Daarna
konden we even naar het toilet gaan en hadden we een wandeling naar het kruidentuintje
waar we onze boterhammen konden eten. Sommige onder ons hadden een nieuwe vriend
erbij, namelijk Bob de duif. Na het middageten wandelden we naar 2 bootjes. Op de boot
leerden we dankzij een luisterverhaal veel over de Dijle, de rivier waar we op voeren.
Ondertussen als er even niks te vertellen was, stond er leuke muziek op. De groepssfeer was
toen echt supergoed! Na het avontuur op het bootje gingen we met de bus naar een soort van
strandje. Ook mochten we daar pootjebaden maar niet zwemmen. Ik begreep heel goed
waarom want het water was ijskoud! Toch was het heel leuk om even met de voetjes in het
water te gaan! Ook konden we daar spelletjes spelen als we die hadden meegenomen. De
busritten waren leuk en gezellig want we mochten rustig praten. Met andere woorden, het
was een topdag!

In vuur en vlam
Met het pinksterweekend achter de rug schreven de kinderen van het
5de leerjaar op waarvoor of voor wie zij in vuur en vlam staan!

Noteer in je agenda
Schoolfeest voor de kinderen
Proclamatie 5-jarige kleuters
Proclamatie 6de leerjaar

24 juni
25 juni
28 juni
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Kalender juni 2021
De kalender kan je ook raadplegen via het ouderplatform
di

01-06

wo

02-06

do

03-06

vr

04-06

za

05-06

zo

06-06

ma

07-06

di

08-06

wo

09-06

do

10-06

vr

11-06

za

12-06

zo

13-06

ma

14-06

di

15-06

Muzeliere 6A, 6B

wo

16-06

Muzeliere 6A, 6B

do

17-06

vr

18-06

za

19-06

zo

20-06

ma

21-06

di

22-06

wo

23-06

do

24-06

vrij

25-06

za

26-06

zo

27-06

zwemmen tweede leerjaar

zwemmen tweede leerjaar

Ouderraad

Muzeliere 6A, 6B
Muzeliere 6A, 6B
zwemmen tweede leerjaar

zwemmen tweede leerjaar
Receptie 5-jarige kleuters
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ma

28-06

Receptie 6de leerjaar

di

29-06

Schoolreis 6de leerjaar Walibi (OV)

wo

30-06

Laatste schooldag 🤓 => einde 12u20
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