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Kafee(st) 
Nadat we een hele tijd op de rem hebben moeten staan, mogen we weer op zoek naar 
verbinding. Verbinding met elkaar en verbinding met onze ouders. De start hebben we 
alvast niet gemist. We zagen veel enthousiaste kinderen toen we begin september de 
deuren weer mochten opengooien. Dit jaar kiezen we voor het thema ‘FEEST’. Want dat 
is iets wat we toch gemist hebben. Stap voor stap opnieuw feest. Feest is lachen, dansen 
en zingen maar ook zeker leren. Ook lezen is een feest wanneer we er de juiste aandacht 
aan geven. Dat zullen we dan dit jaar ook extra doen met tal van initiatieven en vaak 
vanuit onze gloednieuwe schoolbibliotheek. Het hele team van Catharina wens jullie via 
onze kinder®ant alvast een fijn schooljaar toe. 
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Ouderraad  

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die 
graag meedenken en meewerken met het schoolteam. Elke 
maand steken we de koppen bijeen om te kijken hoe wij ons 
steentje kunnen bijdragen.  

Na een lange periode vol online vergaderingen waren we blij 
dat we in september 2021 weer mochten samenkomen op 
school. Dit moment legden we meteen vast op beeld. Cheese! 

De ouderraad organiseert in de eerste plaats allerlei 
activiteiten om ouders en kinderen samen plezier te laten 
beleven. De kans is groot dat je al eens je stoute schoenen 
aantrok voor onze bloedstollende Halloweentocht. Of 
misschien nam je, als een echte bolleboos, deel aan onze quiz 
om één van de felbegeerde prijzen in de wacht te slepen? We 
maken het aanbod van activiteiten steeds bekend via het 
Ouderplatform en onze Facebookpagina: www.facebook.com/
ouderraadcatharina. Aarzel niet om ons te contacteren indien 
je suggesties hebt of graag mee de handen uit de mouwen 
steekt! Daarnaast ondersteunen we een aantal projecten van 
de school. Soms gaan we zelf aan de slag en organiseren we 
bijvoorbeeld een klusdag. Aan andere activiteiten en projecten 
leveren we een financiële bijdrage, zoals voor de 
transportkosten van enkele schooluitstappen, het herstel van 
het touwenparcours, het klimrek, …. De opbrengst van onze 
activiteiten vloeit volledig terug naar de schoolwerking. 

Wees welkom! 
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Op tijd zijn… 

Bij het begin van het schooljaar vragen we opnieuw om aandacht te hebben voor 
enkele zaken die het leven op school vergemakkelijken en een positief effect op 
het algemene schoolleven. 

Probeer op tijd op school te zijn zodat de leerkrachten tijdig kunnen starten 
met de lessen en niet onderbroken worden in het kringmoment.  

Parkeer niet voor de inrit van onze buren of voor de parkeerplaatsen aan de bruine poort.  

Pas je snelheid aan in de zone rond de school. Onze talrijke fietser zullen dankbaar zijn dat je 
extra oplet. 

Om 8u15 is het een pak rustiger dan om 8u25. We geven het maar mee ;-)  

Acties tegen pesten en het omarmen van diversiteit 

Elk jaar werken de leerkrachten rond thema’s als pesten en diversiteit. Soms omdat het thema op 
de planning staat maar ook omdat een situatie ons in deze richting duwt.  

Vanaf dit schooljaar hebben we ook een pest- en diversiteitscoach. Juf Tine heeft een deel van 
haar opdracht dat ze zal besteden aan het verder ontwikkelen van onze visie en het organiseren 
van activiteiten rond deze belangrijke thema’s. Initiatieven voor de leerlingen én voor de 
leerkrachten. Op de personeelsvergadering van september had ze alvast een mooi cadeautje bij 
voor al onze leerkrachten. 
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Jaarthema Katholiek onderwijs Vlaanderen 
Als bomen vertellen. De kracht van verbinden. 

Dit jaar ligt de nadruk op de verbondenheid met elkaar. 
In de boom van de maand september zitten allerlei verschillende vogels. In onze 
school is er immers plaats voor iedereen, iedereen hoort erbij! 
Dat bij ons iedereen meetelt, konden de leerlingen in de godsdienstles aan den 
lijve ondervinden. We startten het schooljaar met allerlei spelletjes waarbij 
iedereen nodig was om het spel tot een goed einde te brengen. 

Trooper 
Shop je regelmatig online? Je kan de Ouderraad steunen door te 
passeren via www.trooper.be/catharina. Het kost jou niets extra en de 
deelnemende handelaars schenken gemiddeld 5% van het 
aankoopbedrag aan de Ouderraad. Op dit moment staat de teller op 
792€! het ingezamelde geld wordt integraal gebruikt om de werking 
van school te steunen.  

 

Strapdag 
Op vrijdag 17 september vond de 
STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe 
schooldag komen duizenden kinderen te 
voet, met de fiets, step of zelfs gocart naar 
school. Het was opnieuw een succes dat 
zeker gesmaakt werd door de kinderen én 
de ouders. Wie weet komt er in de 
toekomst wel meer van dat. 
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Nieuw	speeltoestel	

Vorig schooljaar liepen onze leerlingen een mooi bedrag bij elkaar tijdens 
onze jaarlijkse sponsorloop. Dat bedrag, dat integraal naar onze 
leerlingen gaat, werd vorig jaar al voor een groot deel uitgegeven. Nieuwe 
fietsjes voor de kleuters, een muziekbox voor de speelplaats, didactisch 
materiaal en enkele speeltoestellen. Ondertussen staat er een nieuw 
speeltoestel te blinken op onze zandbak. Met dank aan enkele ouders van 
onze ouderraad om het oude af te breken en een weekend op te offeren 
voor het nieuwe op te bouwen. Een speciale dankjewel aan de papa van 
Lize en Lore die met zijn technische kennis alles in goede banen kon 
leiden. 

Samen onze verjaardag vieren 
Dit jaar willen we graag feestjes bouwen met Kafee? Wel, op 30 september vierden we feest met 
alle leerlingen. Niet zomaar feest. We vierden de jarigen van de maand Augustus en September en 
dit met ons eigen verjaardagslied. Een kroontje van Kafee met een gelukspoppetje voor de jarige 
als kleine attentie kon niet ontbreken. Wil je wat oefenen op het verjaardagslied? 

Feestlied Kathee voor de verjaardagen:( melodie: de wereld is een toverbal) 

Onze school is van Kathee 
feest je samen met haar mee?  

Want feesten doe je niet alleen, 
Maar met iedereen! 

Dus zullen we er samen een feest van moeten maken. 
De school is een leuk en een gek ding. 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 

Een feestje hier, een feestje daar, 
een feestje omdat ik verjaar. 

Feesten doen we elke dag, 
en zolang het mag! 

Dus zullen we er samen een feest van moeten maken. 
De school is een leuk en een gek ding. 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 

Samen vieren is pas fijn, 
als iedereen erbij mag zijn. 

Allemaal vrienden om ons heen, 
niemand nog alleen! 
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Dus zullen we er samen een feest van moeten maken. 
De school is een leuk en een gek ding. 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 

Dwars Door Hasselt 

Met veel trots kunnen we jullie vertellen dat onze school met maar liefst 119 kinderen gaat 
deelnemen aan dwars door Hasselt op zondag 10 oktober 2021. 
44 kinderen gaan meelopen met de Alpro Kids Run van 1 km (start om 14.30 uur), 45 kinderen 
doen mee aan de 3 km (start om 12.45 uur) en 30 kinderen gaan zich wagen  aan de 5 km (start 
om 13.30 uur).  
Ook voor wie niet is ingeschreven:  voel jullie zeker welkom om mee te komen supporteren . Je 
kan ons aan het kolonel Dusartplein zien staan met de grote Kathee-vlag. Laten we er zo samen 
ons eerste KaFeestje van maken!!!! 

Kermis met onze 5-jarigen 
1 september was weer daar, 
de juffen stonden met veel "goesting" klaar. 
Al die leuke nieuwe kindjes bij elkaar, 
je zal wel denken: "wat doen ze daar?" 
Spelen in de poppenhoek, 
prentjes kijken in een boek, 
verven met een grote kwast, 
kijken of de puzzel past, 
water drinken uit de kraan, 
even bij de juffrouw staan. 
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En plots dan was de kermis daar, 
dat is altijd een groot feest, 
daar zijn we dan ook met z'n allen, 
een voormiddagje naar toe geweest. 
Draaien op de molen, 
vissen aan het kraam. 
Smoutebollen eten,  
volgend jaar opnieuw gaan! 

Naar de Kermis met de kleine kleuters 

Op dinsdag 21 september genoten de kleuters van een bezoek aan de kermis.  We mochten 
genieten van 3 attracties verschillend per klas. de oudste kleuters gingen op de draaimolen, de 
vliegertjes en mochten visjes vangen een hele kom vol en kregen een speciale bellenblaas als 
cadeautje. 
Op vrijdag smulden we van heerlijke kermis smoutebollen op school. Dankjewel aan de ouders en 
grootouders die mee hebben geholpen met het vervoer. 
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Saved by the Bell 
 
"Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ze 's avonds de 
schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen de schoolbel 
zelfden of nooit rinkelen." 

Ondertussen weten we hoe ook hier die kansen op onderwijs snel 
kunnen kantelen. Corona zette het onderwijs op zijn kop. Op school 
golden veiligheidsvoorschriften, leerlingen volgden les op afstand, 
scholen sloten ... De crisis heeft een bres geslagen in de leerloopbaan van 
heel wat kinderen.  

De corona crisis toont aan hoe belangrijk het is om naar school te kunnen gaan en er goed 
onderwijs te krijgen.  
Het is een wake-up call om de blik op kwaliteitsvol onderwijs te verruimen. Voor kinderen is 
school veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een veilige plek om te werken aan de 
toekomst en om zich te ontwikkelen. Onderwijs blijft een hefboom voor ontwikkeling en gelijke 
kansen.  
Op dinsdag 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, roept Studio Globo alle 
scholen op om de schoolbel extra te laten rinkelen. Zo laten we de wereld horen dat iedereen zich 
moet blijven inzetten voor goed onderwijs.  

Meer info? www.savedbythebell.be  

Wij gaan alvast op dinsdag 5 oktober 2021 om 13u30 extra bellen/lawaai maken 
voor goed onderwijs.  
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Moestuin 
Afgelopen zomer heeft ons tuintje mooi in bloei gestaan. We hebben 
kunnen genieten van lekkere tomaatjes, courgettes, komkommers, 
aubergines, sperziebonen, sla, radijzen, wortels... en nog zoveel meer!  

Helaas moesten we ook vaststellen dat er heel wat groentjes spoorloos 
verdwenen uit de moestuintjes van onze kinderen. Dat is natuurlijk niet 
de bedoeling. De moestuin is in de 
eerste plaats een leertuin voor de 
kinderen van onze school. We 
genieten van het zaaien en planten 
maar zeker ook van het oogsten en 
smullen!  

De groentjes die in de blauwe bak liggen, die aan onze 
voordeur staat, mag je mee nemen. Zo hebben heel wat 
ouders deze zomer ook van onze groentjes kunnen 
meegenieten! Je kan in ruil een kleine bijdrage in de 
brievenbus achterlaten. Zo kunnen we weer wat sparen voor 
extra tuinmateriaal. 

1e Communie  

Enkele  kinderen van het 2de leerjaar deden op 
zondag 12 september hun Eerste Communie. 
Het was een mooie viering. Het zonnetje was 
ook van de partij!!! Zowel de kinderen als de 
ouders hebben ervan genoten! 

Digisprong 
De overheid maakt middelen vrij voor een digitale sprong in het onderwijs. Vorig schooljaar 
investeerden we in een beter netwerk en zijn we gestart met een grondig onderzoek naar de juiste 
toestellen. De aankoop en keuze van de toestellen belangrijk, wat we er mee zullen doen is echter 
veel belangrijker.  
Op dit moment bezitten we een 60-tal Chromebooks die we vooral 
zullen inzetten in onze 3de graad. Daarna zullen we verder investeren 
in tablets voor de lagere jaren zodat we mooie leerlijnen kunnen 
uitbouwen en de kinderen kunnen klaarstomen voor de digitale 
wereld van morgen. En lees hier ook, 'schermtijd met mate is ook 
voor ons belangrijk’, kwaliteit boven kwantiteit! 
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Naar de Kermis met het 1e en het 6e 

Onder een stralende zon stapten de kinderen van het eerste leerjaar met hun trotse meter of peter 
naar de kermis. Het werd een hele leuke en gezellige namiddag.  

De kinderen van het eerste mochten in de vliegertjes en eendjes vissen. Ze werden fantastisch 
begeleid door hun peter of meter. 
Als afsluiter konden ze samen nog genieten van een heerlijke smoutebol. 
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Noteer in je agenda 
Dag van de leerkracht        5 oktober 
Facultatieve vrije dag (geen school)      15 oktober 
Ouderraad (20u)        18 oktober 
Start herfstvakantie        1 november 
       

Kalender oktober 2021

vr 01-10 3de graad, zwemmen 

5A Rondleiding tentoonstelling ‘Zwerveling’, prov.bib
za 02-10

zo 03-10

ma 04-10 Werelddierendag 

Sportweek 4de leerjaar
di 05-10 Dag van de leerkracht 

Saved by the bell
wo 06-10

do 07-10

vr 08-10 1A, 1B Tal & Thee 13u30 CCHA 

3de graad, zwemmen
za 09-10

zo 10-10

ma 11-10 Begin week van het bos 

KB, KC Heel-huids 10:30 CCHA
di 12-10 Dag van de kinderbegeleider

wo 13-10

do 14-10

vr 15-10 Facultatieve verlofdag (leerlingen geen school) 

za 16-10
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zo 17-10 Internationale dag voor de uitbanning van armoede

ma 18-10 Info-avond communie ontmoetingscentrum

di 19-10

wo 20-10

do 21-10 Studio Globo, 5A (VM) en 5B (NM) 

Schoolfotograaf!
vr 22-10 Dag van de jeugdbeweging 

3de graad, zwemmen
za 23-10

zo 24-10

ma 25-10 Natuurweek Derde lj - Kiewit (hele week)

di 26-10

woe 27-10

do 28-10

vr 29-10 3de graad, zwemmen

za 30-10

zo 31-10 Halloween / winteruur
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