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Uit het boek: De jongen, de mol, de vos en het paard

Fietsstalling
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Inschrijven op onze school? 

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 in gewoon basisonderwijs Hasselt 
 
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 werken alle basisscholen van Stad Hasselt 
met een gezamenlijk aanmeldsysteem voor het gewoon basisonderwijs. 

ALLE Hasseltse basisscholen werken met een digitaal aanmeldsysteem.  
(*uitgezonderd buitengewoon onderwijs) 

Heb je een kind geboren in 2020 met al een broer of zus op school of ben je personeel van de 
school? 
Dan heeft jouw kind voorrang om rechtstreeks in de school in te schrijven van maandag 24 
januari (9 u) tot en met vrijdag 4 februari 2022 (16 u). 
Alle andere kinderen geboren in 2020 of ouder die een nieuwe school zoeken, melden eerst 
digitaal aan. 
Digitaal aanmelden kan tussen dinsdag 1 maart (9 u) tot en met  
maandag 28 maart 2022 (16 u) via www.hasselt.be/inschrijvenopschool. 
 
Uiterlijk 30/04 ontvangen alle ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld een email met de 
toegewezen school. Daarin vind je alle gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven. 
Inschrijven kan in de school tussen maandag 2 mei tot en met vrijdag 20 mei 2022. 
Mis deze periode dus zeker niet! 
Aanmeldingsperiode gemist? 
Vanaf dinsdag 24 mei 2022 (9 u) starten de vrije inschrijvingen op school. 
 
Let op! Niet alle scholen hebben dan nog plaats. 
Contacteer de school om na te gaan of er nog plaats is of kijk op www.naarschoolinvlaanderen.be. 
 
Heb je nog vragen? 
Contacteer dan de school of neem contact op met dienst Flankerend Onderwijsbeleid via 011 23 
90 62 of onderwijs@hasselt.be. 

Ken je mensen die nog twijfelen? Nieuwe ouders geven we graag de kans om via 
een persoonlijk gesprek en rondleiding de school te leren kennen.  
Vertel gerust verder dat ze contact mogen nemen met de directie => 
ruben.heeren@kt-scholengroep.be of telefonisch => 011.22 44 28 
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Verbonden rond de adventskrans 

Een gezamenlijke bezinning zat er dit jaar spijtig genoeg niet in, daarom was er een rustig 
momentje per klas. 
De kinderen van 6B hadden extra aandacht voor datgene dat hen met elkaar verbindt. Ze 
schreven de dingen die ze gemeen hebben met elkaar met stoepkrijt op de speelplaats. De 
woorden vormden zo een band rond de klas. 

Inzamelactie Sint-Vincentius. 

De jongens en meisjes van het zesde jaar zorgden er dit jaar ook voor dat de spullen die we samen 
ingezameld hebben voor Sint-Vincentius op de juiste plaats terecht kwamen. Ze hebben hun 
spierballen laten rollen en droegen alles naar het parochiaal ontmoetingscentrum. 
Net als de andere jaren mochten we ook dit jaar weer zien hoe er gul werd gedeeld. We willen 
jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie vrijgevigheid! 
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Het Vredeslicht in onze school 
Het 5de leerjaar ging op vrijdag 17/12 naar de Catharinakerk om daar het 
Vredeslicht op te halen.  
Ieder jaar legt het Vredeslicht uit Bethlehem een lange weg af doorheen 
verschillende landen. Het licht wil een teken zijn van vrede, vreugde en 
verbondenheid tussen de mensen. 
De kinderen van het 5de leerjaar gingen op hun beurt van klas tot klas om 
dit lichtje ook in onze school door te geven.  

De Kikkerklas op pad 

We sloten het jaar af met veel gezelligheid, warmte en lekker eten met alle 
vriendjes van onze kikkerklas. We brachten ook een bezoekje aan de kerk 
en lieten een kaarsje branden voor alle mensen die veel voor ons betekenen 
en voor iedereen die wel een lichtje kan gebruiken.  
Verder deden we onze zelfgemaakte kaart met wensen voor mama en papa 
op de post. Hopelijk zijn alle brieven ondertussen goed aangekomen! :-) 
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Winter in KB en KC 
De 3-jarigen hebben in de maand januari gezorgd dat de vogels wat meer eten hadden. Elke dag 
gaven we ze oud brood, zaadjes en nootjes en in de klas hebben we voederballen gemaakt om 

aan de boom te hangen. De vogels in de buurt waren ons zeker dankbaar 😉 Groetjes juf Nathalie 

en juf Elke 
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Gedichtendag in het 3de 
Naar aanleiding van de Gedichtendag op donderdag 27 januari, kropen de leerlingen van het 
derde leerjaar in hun creatieve potlood en maakten ze een naamgedichtje. 
Bij deze dichtvorm verzinnen de kinderen een zin die begint met een letter van hun naam en 
helemaal past bij henzelf.  
Zo konden ze deze week niet alleen genieten van de voorgelezen gedichtjes, maar maakten ze zelf 
deel uit van de Week van de Poëzie! 

Cijfers en letters 

De 3de kleuterklas focuste zich deze maand voornamelijk op letters en cijfers, schrijfmotoriek en 
het inoefenen van schrijfpatronen. Daarnaast hebben we ook geoefend op de juiste uitspraak van 
klanken. Onze kapoenen deden dat super goed! Wij zijn erg fiere juffen! 

 

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. 
  
  

Gebruik je omgeving als motivatie om samen talig bezig te zijn. 
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Plaatsnamen 
  
Het ontcijferen van de plaatsnamen op de borden langs of boven de 
(snel)weg. Kinderen vinden het vaak leuk om tijdens lange autoritten de 
borden met plaatsnamen te ontcijferen. 

Wijs je kind op de borden langs de snelweg en vraag of het kan lezen welke plaatsnamen er 
opstaan. 
Afhankelijk van hoe snel je kind al leest, kun je ook vragen om alleen de bovenste plaatsnaam te 
lezen. Omdat de auto ondertussen doorrijdt, móet er dus snel gelezen worden. 
Lukt het niet meteen, vertel dan welke plaatsnamen er stonden. De plaatsnamen worden op de 
afritborden nog een keer herhaald. Lukt het de tweede keer wel om de plaatsnaam te lezen? Wie 
heeft als eerste alle namen op het bord gelezen? 

Extra: Je kunt ook samen de verkeersborden ‘oefenen’; wat betekenen de borden? Je kind leert op 
deze manier spelenderwijs te verwoorden. Voor ouders ook leerzaam! 
  
Stedengids 
  
Het is erg leuk en nuttig om eens een stedengids te kopen van je eigen stad. Daar staan leuke en 
leerzame dingen in over je eigen omgeving. Zo ben je in de vakantie toerist in eigen stad (land). 
Een stedengids is vaak ook te leen bij de bibliotheek. Je kunt samen met jouw kind de informatie 
lezen over de activiteiten/musea/bezienswaardigheden van jullie stad. En vervolgens samen iets 
kiezen om te gaan doen/bezoeken. 

Pater Damiaan 

In het eerste leerjaar gaat de godsdienstles over pater Damiaan. Hij staat bekend voor alle hulp 
die hij gegeven heeft aan de mensen met lepra. 
Ook de kinderen van het eerste leerjaar zijn échte (ver)zorgers. Zij hadden allerlei oplossingen 
voor Joske de klaspop die zich pijn had gedaan. Zelf zijn 'hartpijn' werd opgelost met een lieve 
knuffel! 
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Fietsenstalling aan de kerk 
Aan de kerk werd ondertussen de fietsenstalling verder afgewerkt. Hoewel het nog niet helemaal 
klaar is, kan je er toch al je fiets neerzetten. Zo kunnen we de fietsenstalling aan de bruine poort 
alvast wat ontlasten. 

Interview meester Simon 
Hoe jong ben je? 29 jaar.

Hoe vind je het om voor de klas te staan?
Ik vind het heel fijn om de kinderen iets bij te leren.

Wil je iets vertellen over je gezin? 
Ik woon samen met mijn vriendin, Joyce.

Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden? 
Ik ben leerkracht geworden om het enthousiasme van de kinderen en omdat ik heel graag 
nieuwe dingen uitleg.

Hoe lang geef je al les? 
Ik geef les sinds 2014, 6 jaar dus.

Wat is het gênantste dat je hebt meegemaakt als juf/meester?
We hadden een bus gereserveerd voor op uitstap te gaan maar dat was niet goed doorgegeven 
waardoor we ter plaatse stonden te kijken. Gelukkig redde De Zigeuner ons nog uit de nood.

Wat vind je ervan om toetsen te geven? 
Ik vind toetsen goed als de kinderen dan iets bijleren of meer te weten komen over hun eigen 
leren door met de leerstof bezig te zijn.

Welke vak vind je het tofst om te geven? 
Wero als het een leuk thema is en Frans.

Hoe groot ben je? 1,76m.

Heb je een dagboek?
Nee en vroeger ook niet gehad.

Is er iets (grappigs) dat we nog niet van jou weten maar wel mogen weten? Heb je een klein 
geheimpje dat we mogen weten? 
Ik heb samen met mijn vriendin een koekenbedrijfje.

Heb je nog eens boodschap voor ons? Iets dat je kwijt wilt?
Kies voor dingen die je op lange termijn voldoening geven.

Wanneer ben je jarig? Op 6 januari.
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Noteer in je agenda 
Studiedag KT (kinderen geen school)       02 februari 
Ouderraad          21 februari 
Krokusvakantie         28/2 - 6/3 
   

Kalender februari 2022

di 01-02

wo 02-02 KT studiedag (kinderen geen school)

do 03-02

vr 04-02 2de leerjaar natuurhulpcentrum voormiddag 9 - 12u 
2de graad, zwemmen

za 05-02

zo 06-02

ma 07-02

di 08-02

woe 09-02 Start oudercontacten kleuterschool (t.e.m. 16/2) 
Schoolraad

do 10-02

vr 11-02 2de graad, zwemmen

za 12-02

zo 13-02

ma 14-02 Valentijnsdag

di 15-02

wo 16-02 Stadsklassen 5de leerjaar Gent

do 17-02 Stadsklassen 5de leerjaar Gent

vr 18-02 Stadsklassen 5de leerjaar Gent 
KD, KE Vier 13:30 CCHA 
2de graad, zwemmen

za 19-02

zo 20-02

ma 21-02
Ouderraad

di 22-02

woe 23-02

do 24-02

vr 25-02 2de graad, zwemmen
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za 26-02

zo 27-02

ma 28-02 krokusvakantie

10


