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Draagkracht voor wat weegt 

Geestdrift die beweegt 

Zorg die je beweegt 

Dankbaar voor kleine dingen 

-Team Catharina- 
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Thuis wordt de basis gelegd voor de taalvaardigheid van 
onze kinderen. Hier vind je allerlei tips om met je kind 
thuis talig aan de slag te gaan. 

Het is belangrijk dat je veel activiteiten aanbiedt waardoor kinderen spelenderwijs letters 
oefenen. Letters oefenen kan niet alleen maar tijdens de gestructureerde taal- en leesmomenten. 
Het automatiseren van de letters kost veel tijd, dus de kinderen moeten ook buiten de lessen veel 
oefenen. Je kunt dit doen door allerlei leuke activiteiten te organiseren. Letters automatiseren 
hoeft natuurlijk niet saai te zijn. 
  
Deze tips helpen je op weg om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan samen. 
  
Voor de creatievelingen: woorden rijgen: 

 
Voor de sportievelingen onder ons: 
Schrijf met stoepkrijt allemaal letters op de buitenmuur. Noem een letter. Je kind probeert, door 
tegen de bal te schoppen, de juiste letter te raken. 
Je kan ook de letters uitprinten en tegen de muur ophangen, of stickers van letters tegen de muur 
kleven. 
Om het wat moeilijker te maken voor kinderen in een 5de en 6de leerjaar: Doe deze oefening met 
franse woorden. 

Letterspeurtocht door het huis: 
Hang op verschillende plaatsen in het huis post-its met telkens een letter op. 
Laat je kind ze allemaal zoeken. 

Letterspeurtocht in tijdschriften en boeken: 
Een specifieke letter zoeken in een tijdschrift of reclameboekje. 

Dierenalfabet: 
Bedenk dierennamen bij de letters van het alfabet  

Tip als je de letters benoemt: 
Benoem letters fonetisch, dus niet ‘bee’ maar ‘b’, en geen ‘es’, maar ‘ssss’. 
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Voorleesweek 

Bedankt aan alle kinderen en hun ouder(s) die hebben 
meegedaan aan de actie van de Voorleesweek! We mochten veel 
volle spaarkaarten terug ontvangen. Het toont aan dat er thuis 

erg veel gelezen en voorgelezen wordt. Goed gewerkt☺ ! 

We lieten een onschuldige hand een kaartje trekken: eentje voor 
de lagere afdeling, eentje voor de kleuterafdeling. En de winnaars zijn........ 

Voor de lagere afdeling, een dikke proficiat aan Emma van 6A! 
Voor de kleuterafdeling, hartelijk gefeliciteerd, Piet van KA! 

De klassen die wonnen, 6A en KA, winnen een superleuk leesboek voor de klas. 

Kleuters op het pietenparcours 

Klimmen en klauteren, over de daken lopen, door de schoorsteen kruipen, van het dak springen, 
cadeautjes in de schoorsteen gooien,… allemaal zaken die een hulppiet moet kunnen. Sinterklaas 
kan namelijk altijd extra hulp gebruiken. Tijdens de turnles hebben de kleuters zich uitgeleefd op 
een waar pietenparcours. Allemaal klaar om echte hulppieten te worden volgend jaar!  

Wanneer Sinterklaas terug vertrokken is naar Spanje, is het voor ons tijd om de kerstboom op te 
zetten. Ook tijdens de turnles. De kinderen mochten deze keer zelf voor kerstboom spelen en 
versierd worden.  
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Pietenparcours 
Omdat we graag willen weten hoe het voelt om een echte piet te zijn, hebben we het 
pietenparcours weer opgesteld. Klimmen op de daken of door de schoorsteen, pietenkunstjes 
doen, je evenwicht bewaren in een rommelwoonkamer, je weg banen tussen de alarmstralen, 
cadeautjes in de schoorsteen werpen... we kunnen het nu allemaal!  We hebben dit uiteindelijk 
zelfs in het donker en muisstil geoefend. En dat terwijl we elkaar ook nog helpen zoals alleen de 
echte pieten dat kunnen.... 
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Bezoek van Sinterklaas 

In december vierden we de verjaardag van 
Sinterklaas! 
Het bezoek van de Sint en zijn Piet deed ons deugd. 
We hebben nu al twee weken kunnen genieten van al 
dat toffe speelgoed dat wij van hen cadeau kregen. 
Dankjewel, Sinterklaas! 

Na het verjaardagsfeest van de Sint zijn we er stevig in 
gevlogen. 
Nieuwjaarsbrieven knutselen, kerstcadeautjes maken, 
knippen, plakken, verven, lijmen, kleien,.... Maar het 
eindresultaat mag er wezen! 
 
Wij wensen alle mama's en papa's alvast fijne feestdagen en zien jullie 
graag volgend jaar terug! 
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Kerstkaartje in de bus 

2021, dat dit een speciaal jaar was, kunnen we wel zeggen.  
In november en december gingen er steeds meer klassen in quarantaine en onze veerkracht 
draaide overuren. Meer dan ooit tevoren werd onze buurt één groot team waarbij iedereen 
voortdurend moest schakelen. Van thuis uit werken, afstandsonderwijs geven of volgen, zieke 
kinderen in quarantaine opvangen,… we deden allemaal wat we konden. 
Verbondenheid en hoop… Samen staan we sterk. 

Vanuit deze gedachten maakten de kinderen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar 
mooie kerstkaarten en hopen ze zo een glimlach te kunnen toveren op het gezicht van vele 
buurtbewoners. Dank je wel om er samen voor elkaar te zijn. 

"Heb je ons mooie kaartje in je brievenbus gevonden, 
weet dan dat we met een warm hart voor jullie huis stonden... 
Kindercampus Catharina wenst de hele buurt een prachtig eindejaar, 
met veel verbondenheid en goede hoop onder elkaar." 
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Sint beleving in de Haasklas en op school... 
Sint liet dit jaar zijn auto aan de kant en kwam met de fiets naar 
school want dat is plezant! 
In de klas maakten we een grote stoomboot voor sint en zijn 
pieten. 
Na een bezorgde oproep van Piet via voicemail zorgden we voor 
mooie versiering op onze school zodat de Sint weer veel zin had 
om langs te komen en samen met ons zijn verjaardag te vieren. 
Dat hij er weer zin in had en wij blij waren met de komst van Sint 
en Piet kan je wel zien... 

Kerst in de kleuterklas... 
 

Na de drukte van het sintbezoek maken we plaats voor de 
gezellige kerstsfeer in de klas.  
Daar hoort natuurlijk een kerstboom bij ...  
Onze rustige hoek wordt een kerststal. De engel kwam de 
boodschap al brengen aan Jozef en Maria. De herders gingen op 
pad en ook de koningen vinden hun weg... 
Onze raamschildering verandert in een winter sfeerbeeld waar 
Haas en zijn vrienden niet mogen ontbreken. Ondertussen zijn 
we druk in de weer om een leuk kerstcadeautje te maken voor 
mama en papa.  
En onze wensen voor het nieuwe jaar hebben we ook al klaar... 

"Een nieuw jaar, nieuwe kansen. 
Laten we de sterren van de hemel dansen. 
Een zoen, champagne en de beste wensen. 
Omringd door zoveel mooie mensen!" 
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Jarigen van november en december 

We vierden de jarigen van de maand november en december! 

6de leerjaar met de chromebooks  
(door Tessa Leenders en Hannah Isa Olivia Buntinx) 

De kinderen van het 6de leerjaar hebben de afgelopen weken regelmatig gewerkt met de 
chromebooks. 
We leerden een e-mail sturen naar onze leerkracht en leerden Google Slides maken. 
Ook leerden we per twee te werken aan google documenten en hebben we een verhaaltje 
geschreven. 
Ook maakten we online toetsen in Bookwidgets om hiermee vertrouwd te geraken, 
zodat als we in quarantaine zouden gaan we helemaal voorbereid zouden zijn. 
Heel cool : we hebben een eigen e-mailadres gekregen en moesten daarvan het wachtwoord 
veranderen. 
We leerden inloggen en uitloggen en hoe we de chromebooks moeten gebruiken. 
Maar we gaan binnenkort nog veel meer leren. 
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Het zesde leerjaar speelt een spel  
(Door Hanne en Ayo uit 6B) 

De leerlingen van het 6de leerjaar moeten elke dinsdag een spel meenemen van thuis om tijdens 
de speeltijd te spelen.  
In de twee klassen van het 6de leerjaar trekken de meester of juf naampjes met wie je moet 
spelen. 
Soms is het 6A en 6B apart , soms mengen we de klassen. 
De reden waarom we elke dinsdag spelletjes spelen is omdat er in het verleden wel wat ruzie was 
en op deze manier leren we elkaar nog beter kennen. 
Je speelt het spel altijd met twee. Met sommige kinderen speel je misschien minder graag maar je 
leert ze juist beter kennen en dan gaan ze later samen spelen.  
Wat we zeker niet willen vergeten te vertellen : dit TOPiniatief is uitgevonden door juf Ines !!!! 
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Afstandsonderwijs in het 6de 
(gemaakt door Lisa Theunis en Anna-Finn Sandeman) 

Het afstandsonderwijs voor 6B was zeker niet saai. We waren in 3 groepen gesplitst.  
We hadden 3 keer per dag een half uurtje les en in de tussentijd werkten we aan onze opdrachten. 
Om 15u mochten we terug samen met heel de klas online komen om een spel te spelen.  
Bij het spel deden we heel veel leuke toffe dingen. 
Bijvoorbeeld : om het snelst een appel te zoeken. 
Elke dag kregen we om 8:15u onze planning binnen van de dag. 
Onze toetsen gingen gewoon online door via bookwidgets. 
Een ouder moest er dan natuurlijk ook naast zitten anders waren de toetsen wel makkelijk. 
We waren dan ook weer blij dat groep 3 (die dit krantenartikel hebben gemaakt ;-)) mocht 
uitslapen want groep 3 had pas om 10u les. 
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Voorlezen en kerstfeestjes… 
  
We sloten onze laatste dag voor de kerstvakantie feestelijk af in het tweede leerjaar. Zo 
trakteerden de juffen de kinderen op een lekker kerstontbijt in de klas. Ze kregen warme 
chocomelk, fruitsap en cornflakes. Ook konden ze smullen van de overheerlijke croissants 
en chocoladebroodjes van bakkerij Depaifve. We zijn hen enorm dankbaar voor de 
sponsoring van deze broodjes! 
Na het lekkere ontbijt mochten de kinderen samen spelletjes spelen en las de juf nadien 
een prachtig kerstverhaal aan hen voor. Deze leuke dag werd afgesloten met een 
kerstfilm. 

 
… zijn van pedagogische onschatbare waarde… 

Dat staat voor KT als een paal boven water. Daarom 
kregen de leerkrachten wat leuke boekjes om voor te 
lezen in de klas, want lezen is belangrijk. Het was een 
wat ongelukkige boodschap van de minister… die we 
graag bijsturen ;-). Lezen is een feest! 

De escaperoom 

Wij hebben met verbreding een escaperoom gemaakt voor de klas. 
We hebben er in totaal 4 maanden aan gewerkt. Daarvoor hebben we allemaal geheimschriften 
ontdekt. Dan de juiste schriften uitgekozen waarmee we dan opdrachten maakten en vervolgens 
op de Chromebooks gemaakt zodat het veel mooier was. 
Toen hadden wij de teams gemaakt en waren we klaar. De meester had ook nog voor een prijs 
gezorgd. Tijdens de escaperoom moesten de kinderen moeilijke opdrachten doen die iets met 
wiskunde te maken hadden en ze konden 2 vragen per groep stellen. Als prijs waren er 
lekstokken. We hadden er een papiertje bij gestoken maar niemand las het omdat ze enkel maar 
oog hadden voor de lekstok. Een belangrijke regel was dat ze samen moesten blijven.  
Het leukste van al was om in de klas te zeggen wie er gewonnen had. 
(De makers waren : Lena, Emmeline, Max, Arno, Heleen, Cas, Oskar, Roy en Egon) 
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Noteer in je agenda 
Studiedag KT (kinderen geen school)       02 februari 
   

Kalender januari 2022

za 01-01

zo 02-01

ma 03-01

di 04-01

wo 05-01

do 06-01 Driekoningen

vr 07-01

za 08-01

zo 09-01

ma 10-01 Instapdag 2,5-jarigen 

di 11-01

wo 12-01

do 13-01 2A, 2B De tuin van de walvis 13:30 CCHA

vr 14-01

za 15-01

zo 16-01

ma 17-01 Ouderraad (20u) digitaal 

Bekendmaking vrije plaatsen voor volgend schooljaar LOP
di 18-01

wo 19-01
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do 20-01

vr 21-01

za 22-01

zo 23-01

ma 24-01 Start inschrijvingsperiode broers, zussen, kinderen personeel

di 25-01

woe 26-01

do 27-01 begin Week van de poëzie

vr 28-01 2de graad, zwemmen

za 29-01

zo 30-01

ma 31-01
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