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Vlaggenmast in de moestuin 

Misschien heb je onze nieuwe vlaggenmast al zien staan in onze moestuin!? De mast zal 
een verwijzing worden naar de missie en visie van onze KT-scholengroep:  

KT: ALTIJD TOEKOMST…Hoe snel de wereld ook verandert, wij vinden 
samen de weg… omdat Liefde ons helpt geloven dat het kan…met 

deskundigheid die focust op morgen…omdat leren gelukkig maakt. 

Niet alleen tijdens onze lessen hebben we het over belangrijke maatschappelijke thema’s. 
Als school willen we dit ook uitstralen. Elk kind heeft zijn plaats in onze school, diversiteit 
is een kracht en kinderen moeten zich ten alle tijden veilig voelen op onze school. Daarom 
zal je binnenkort regelmatig vlaggen zien verschijnen. Vlaggen tegen armoede, vlaggen 
tegen racisme, vlaggen voor klimaatactie en ga zo maar door. Wij hopen dat het kan 
bijdragen aan de dialoog en de oplossingen van morgen. 
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Winterklare tuintjes 
Onze tuinen zijn intussen helemaal klaar voor de winter. Zo 
hebben de kinderen zaadjes verzameld van bloemen en 
planten die we volgend seizoen opnieuw kunnen gebruiken. 
Ook werden de laatste groenten geoogst zoals wortelen, 
boontjes, mais, courgettes, pepertjes en pompoenen. 
Met de geoogste pompoenen maakten we in de klas heerlijke 
pompoensoep! En de mais veranderde in knapperige popcorn. 
Al het onkruid werd verwijderd en planten die afgestorven 
waren, kwamen op de composthoop terecht. De 2 
compostbakken zitten nu overvol! 
We kregen op een dag zelfs bezoek van lectoren van de UCLL. 
Ze wilden meer te weten komen over onze werking in de 
tuintjes. Heel fier lieten we aan hen zien wat er allemaal 
gebeurd met onze groene vingers.  

 

'Blaf Blub Miauw Snuf'? 
"De 3de kleuterklassen maakten er een beestenboel van! Ze 
werkten het thema 'huisdieren' uit. Ze kregen ook dagelijks 
dieren op bezoek. Een uitstap naar de dierenarts mocht 
natuurlijk niet ontbreken." 
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Nieuwe fietsenstalling komt eraan… 
Dat onze fietsenstalling aan de bruine poort te klein 
is op zonnige dagen is geen nieuws. We zijn dan 
ook heel blij dat zoveel kinderen en ouders hun best 
doen om met de fiets naar school te komen. Nadat 
we het afgelopen jaar een nieuw speelveld hebben 
gekregen (in bruikleen ;-) tussen de school en de 
kerk zijn we ook gesprekken gestart om in de buurt 
van deze speelruimte een fietsenstalling te 
voorzien. Deze week zijn de werken gestart! Begin 
november zal er een mooie fietsenstalling pronken 
waar onze kinderen gebruik van kunnen maken. 
Ook een dankjewel aan de mama van Simon en Tijs 
om dit project vanuit de ouderraad mee op te 
volgen! 

Kinderraad 2021-2022 
Bij een nieuw schooljaar hoort ook een nieuwe Kinderraad! 

In de eerste week van oktober werden in de bovenbouw knappe programma’s voorgesteld door 
verschillende kandidaten. Heel wat ideeën passeerden de revue en uiteindelijk kozen alle 
leerlingen per klas 2 vertegenwoordigers. Proficiat aan de nieuwe leden (die we jullie volgende 
maand zullen voorstellen)! 

We zijn er dan ook onmiddellijk ingevlogen! Het jaarprogramma werd doorgenomen en 
besproken. Een van de activiteiten die de Kinderraad tijdens het voorbije jaar al wilde doen, is de 
leerkrachten interviewen. Er werd dan ook meteen met de hele Kinderraad een vragenlijst 
opgesteld. Isa en Arthur namen een interview af van juf Hilde en Orhan en Emmeline deden dit 
bij Meester Tommy. Zijn jullie ook benieuwd? Lees meer op p.14 en p.15 

Veel leesplezier! 

De Kinderraad 
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Programmeerles in het 6de 
Door: Alyssia en Egon uit 6B 

Vandaag kregen de kinderen van het zesde leerjaar programmeerles van meester David.  
Maar waarom?  
Ze doen mee aan de  First Lego League.  
Wat is de First Lego League?  
Het is een robot/lego wedstrijd waaraan kinderen over de hele wereld aan mee doen en het heeft 
een finale in Limburg. Daarna is er nog een finale van de BeNeLux en tenslotte nog de 
wereldwijde finale in New York.  
Ze zijn allemaal volop bezig met het voltooien van missies.  

Wie is Meester David ? Hij is niet echt meester op onze school maar hij is de nonkel van onze 
klasgenoot en vriend Axl. David is solution architect en werkt voor het bedrijf Euri.  
Je mag zeker eens een kijkje nemen op Euri.com. David kent heel veel dingen van computers en 
programmeren. Daarom kan hij ons heel goed helpen met het programmeren en het voltooien 
van missies .  

HOPEN DAT WE NU GOED KUNNEN PRESTEREN!!!!! 

  

Haas en Kikker eten appels 

De kleuters van de klassen ‘Haas en Kikker’ gingen op bezoek in de appelplantage van de familie 
Geerdens. Voor het eerst konden we weer met vervoer en begeleiding van ouders samen op pad. 
We werden warm ontvangen door de ouders en grootouders van Olivija.  
Met onze laarzen en regenjas aan trotseerden we de miezerige regen en stapten doorheen de 
plantage.  
Op tijd en stond was er een stop voor extra uitleg van de papa.  
Wist je dat appels een dekentje krijgen in die reuze kisten, ook wel palox genoemd? 
Wist je dat er tussen de appelbomen geregeld een boompje met mini appels staat? Dit is voor de 
bestuiving. We mochten zelf een appel plukken en lekker opeten. 
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Op het einde van de rondleiding mochten we nog allemaal even op een tractor zitten en namen we 
een kijkje in de supergrote frigo. 
Als afsluiting kregen we lekker appelsap en was er een tasje koffie voor de ouders. 
Met een lading extra appels gingen we weer naar de klas.  
Het was een heerlijke voormiddag! 

Dwars door Hasselt 

Op 10 oktober 2021 was het dan zo ver. Met maar liefst 130 enthousiaste kinderen nam 
onze school ook dit jaar deel aan Dwars door Hasselt. Er liepen ook opvallend veel 
mama's en papa's mee.  Onder een stralende zon verzamelden we aan de KT-
schoolvlag. Een dikke proficiat aan alle lopertjes! 
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Saved by the bell 
Wij, als leerkrachten maar ook als leerlingen zijn soms opgelucht als om 15u10 de bel rinkelt en 
de school gedaan is. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen de schoolbel zelden of nooit 
rinkelen.  
Ondertussen weten we ook hier hoe snel het kan veranderen, het vieze beest Corona zette ons 
onderwijs op zijn kop.  
We volgden les op afstand toen onze school sloot, en toen we terug mochten komen was het met 
een mondmasker en de nodige afstand. Dit heeft ons getoond hoe belangrijk het is om naar school 
te kunnen gaan en goed onderwijs te krijgen.  
Daarom lieten wij op dinsdag 5 oktober 2021 de schoolbel extra rinkelen om zo te laten horen dat 
we ons moeten blijven inzetten voor goed onderwijs voor iedereen! Ook de schepen van 

onderwijs, Habib El Ouakili, was even van de partij 🙃  
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Anna eet graag fruit… 

Naar aanleiding van ons boek: “Anna eet graag fruit “ zijn de 3-Jarige kleuters op bezoek geweest 
in een fruitwinkel.  We hebben fruit gekocht aan de hand van een winkellijstje om daarmee op 
vrijdag 29 oktober lekkere smoothies en fruitsatés te maken. Dat was lekker. 

Sportklassen 
Door Viktor Beusen: 

We gingen op maandag 4 oktober met de bus naar de sporthal van Runkst. Ik vond het heel 
spannend. 4A mocht beginnen met sporten nl. hockey; 4B moest gaan werken. 
Ik heb een bal voor mijn goal weggehouden; mijn knie is er wel van opengegaan. 
Daarna gingen we aan ons contract werken en eten. 

Namiddag deden we KuBo en heb ik Tijs tegen de muur getrapt (maar dat hoorde erbij). 
De dag erna was het ballen omloop en indiaca. 
Op woensdag deden we toestelturnen. Ik ben tot aan het dak geklommen met het klimtouw. 
Donderdag speelden we netbal en waren er circustechnieken. 
Vrijdag was het honkbal en estafette. Bij honkbal heb ik geen homerun gehaald maar wel één 
van de drie keer gewonnen. Bij estafette hadden groep 1 en 3 gewonnen (ik zat in groep 1). 
Het was heel leuk! 

Hier kan je enkele (van de vele) weetjes lezen! 

Wist je dat… 

• het heel leuk was? 
• we allemaal samen in de bus zaten? 
• we op een ochtend een heel gekke buschauffeur hadden en we ons heel goed moesten 

vasthouden? 
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• we vrijdag met de 2 klassen estafette deden? 
• Juf Lieve bijna alle lessen gegeven heeft? (Dank je wel!!!) 
• bij estafette er meer dan 1 winnaar was (naast de groep die gewonnen had, werd er ook 

een groep beloond voor fairplay)! 
• deze week van 4 oktober tot 8 oktober was? 
• we een sportcontract hadden van 42 pagina’s? 
• we tijdens de middag samen in de cafetaria mochten eten en daarna in de sporthal 

mochten spelen? 
• KuBo een gevechtssport is? 
• de speeltijd heel kort was? 
• we elke dag sport en contract deden?  
• de kleedkamers gesplitst waren? 
• we elke dag op tijd moesten zijn? 
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Groentjes uit de moestuin 
De leerlingen van het 2de hebben de groentjes uit de moestuin uiteraard ook goed kunnen 
gebruiken. Ze leren namelijk niet alleen zaaien, oogsten en onderhouden maar kunnen 
ondertussen ook heerlijke soep en popcorn maken! 

'Als bomen vertellen’ 
Deze maand draaide het om de zin 'Wat kan ik voor jou doen?' 
De kinderen kregen een bingospel waarop ze mochten aanduiden wat ze de afgelopen weken zoal 
voor anderen gedaan hebben.  
Bij een volle rij mochten ze luid 'BINGO' roepen! En zoals jullie op de foto's zien, lukte dat wel 
heel goed! 
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Natuurweek met het 3de 
Zoals elk jaar trokken de leerlingen van het derde leerjaar 
gedurende een weekje naar de kinderboerderij in Kiewit. Heel 
enthousiast, met het zonnetje in ons gezicht en rugzak bij de hand 
gingen we op pad. Onze week startte met een verkenning van het 
domein. A.d.h.v. foto’s en vragen moesten we verschillende plekjes 
weten te vinden en de bijhorende informatieborden lezen. 

Vervolgens gingen we dan met Vlerulla op 
jacht. In deze begeleide activiteit leerden we 
heel wat over vleermuizen. Wist je dat 
vleermuizen net zoals wij precies een hand 
hebben, met een duim, pinkje enz. 

De vraag of vleermuizen al dan niet bloed drinken, was wel wat 
moeilijker… we zien immers zoveel in onze films. Maar nee, hier in 
Europa hebben we geen vleermuizen die leven van bloed.  

We konden ook nog een gokje wagen: Hoeveel insecten eet een 
vleermuisje per dag? Weet jij het? Wel, om zijn buikje vol te krijgen, 

heeft dit beestje tot 600 insecten per dag nodig. Wat schrokken we van deze hoeveelheid! 

De volgende dag maakten we appelflappen in de keuken… Deze 
opdracht was best wel spannend, want hoe kwam ons koekje uit de 
oven? Was het gemaakte figuurtje wel nog herkenbaar?  Alles verliep 
prima en ook de smaken zaten goed… enkele appelflappen geraakten 
dan ook niet tot thuis. Gelukkig hebben we een receptje zodat deze 
ook nog eens thuis kunnen gemaakt worden! 

I n d e n a m i d d a g w e r d e n w e 
ondergedompeld in het bos. Op zoek naar 
heel wat kriebelbeestjes, ontdekten we 
ook verschillende paddenstoelen. 

Wat verschoten we ons als er weer eens 
e e n k i k k e r t j e w e g s p r o n g o f e e n 
salamander voor onze voeten spurtte! 

Ondertussen is de week al halverwege… stilaan merken we toch 
wel dat de sfeer top is, maar de activiteiten toch heel intensief 
zijn. Enkele leerlingen geven dan ook aan dat de buitenlucht 
deugd doet, maar hen toch heel erg moe maakt. 

Maar we gaan ervoor! 

Met veel goede moed kregen we enkele overlevingstechnieken onder de 
knie. 

Het maken van een shelter was toch net een tikkeltje moeilijker dan 
gedacht. En hoe kunnen we overleven zonder eten?  

Wel... met een magnesiumstick maakten we een vuurtje. We prikten 
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levende krekels op een stokje (gelukkig moesten we deze niet meer zelf zoeken en vangen)... 
en roosterden deze boven het vuur. Smakelijk!!!  

Wist je trouwens dat we drie weken zonder voeding kunnen overleven, maar slechts 3 dagen 
zonder water? 

Nog twee dagen te gaan! Via een ontdekkingstocht gaan we op zoek 
naar het verstopte beeld van het Kasteel Vroonen. We gaan ook nog 
kennismaken met al de diertjes om ons heen, want natuurlijk mag het 
observeren van onze boerderijdieren niet vergeten worden in ons 
programma. 

Onze toffe week sluiten we dan af met een groot boerderijspel waarbij 
we oa. een reclamespotje rond verse melk moeten verzinnen, een 
mannetje uit natuurmaterialen maken, een geboortekaartje van een 
lammetje ontwerpen, … 

En zo kunnen we tevreden, maar wel heel moe deze week afsluiten om 
te genieten van een welverdiende vakantie! 

Digisprong in 5A 
Door: Mana en Leah 

Hallo daar, wij met het vijfde leerjaar hebben meegedaan aan de wedstrijd Whizzkids op de 
computer. We hebben heel veel bijgeleerd door dingen op te zoeken op het internet. Het waren 
niet allemaal zo een makkelijke vragen maar we hebben het goed doorstaan. We zaten in groepjes 
met 2 leerlingen en ieder groepje had één computer. Dan moest je met de hulp van je partner 15 
vragen oplossen door filmpjes te kijken, teksten te lezen en nog zoveel meer. We hebben hier 2 
dagen aan gewerkt, super leuk hé?! Nu we klaar zijn, pakken we de beste antwoorden en die 
sturen we op. Dit was de eerste computerles van het vijfde leerjaar! 
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Bezoek aan de BIB 
Door: Arthur W. en Jasper V. (5B) 

Op 30 september gingen wij naar de bib in Hasselt voor een voorstelling van het prentenboek 
"Zwerveling" (geschreven door Peter Van den Ende). We moesten allemaal leuke opdrachten 
doen in de bib om meer te weten te komen over het boek. De tekeningen in het boek werden 
getekend met Oost-Indische inkt en ze werden niet ingekleurd maar wel versierd met een speciale 
arceer-techniek. Als Peter Van den Ende een fout maakte met de inkt, moest hij helemaal 
opnieuw beginnen. Hij heeft er hierdoor 3 jaar over gedaan om het boek af te krijgen. 
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Interview juf Hilde (4A) 

Hoe jong ben je? Ik ben 50 jaar. 

Hoe vind je het om voor de klas te staan? Superleuk! 

Wil je iets vertellen over je gezin?  

Mijn man heet Marc en ik heb 3 kinderen: Gijs, Merle en Nore.  

Verder heb ik een hond Lou en een konijn Caramel. 

Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden?  

Omdat ik in het vijfde leerjaar een superleuke juf had en toen wilde ik ook juf worden. En 

natuurlijk omdat ik graag kinderen zie en het leuk vind om hen vanalles bij te brengen. 

Hoe lang geef je al les?  

29 jaar. 

Wat is het gênantste dat je hebt meegemaakt als juf/meester? 

Ik ben eens op de speelplaats gevallen waar iedereen bij was! 

Wat vind je ervan om toetsen te geven?  

Niet altijd even leuk want ik vind het jammer dat het voor sommige kinderen stress met zich 

meebrengt. 

Welke vak vind je het tofst om te geven?  

Muzische vorming en vooral drama! 

Hoe groot ben je? 1,61m 

Heb je een dagboek? Nee 

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 ben helemaal niet streng voor mijn hond; zijn puppyoogjes doen mij altijd smelten! Hij moet 

trouwens naar al mijn verhalen luisteren (en hij geeft nooit commentaar, hihi). 

Heb je nog eens boodschap voor ons? Iets dat je kwijt wilt? 

Blijf voor altijd je leuke, eigen zelf! 

Wanneer ben je jarig? Op 13 maart. 
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Interview meester Tommy (6B) 

Hoe jong ben je? Ik ben 44 jaar. 

Hoe vind je het om voor de klas te staan? 

Zalig, ik hou ervan om manieren te vinden om kinderen beter te leren 

leren.  

Wil je iets vertellen over je gezin?  

Ik heb een super lieve en knappe vrouw en 2 schatten van kinderen (vooral 

als ze slapen). 

Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden?  

Heel eerlijk, omdat een kameraad dat ging studeren. Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor. 

Dankzij hem ben ik nooit gaan ‘werken’ maar ‘ga ik naar school’.  

Hoe lang geef je al les?  

21 jaar. 

Wat is het gênantste dat je hebt meegemaakt als juf/meester? 

Ik ben eens in slaap gevallen tijdens een toneelvoorstelling. Een leerling heeft me wakker 

gemaakt …  

Wat vind je ervan om toetsen te geven?  

Ikzelf prima, maar de kinderen natuurlijk minder. ;-)  

Zelf vind ik toetsen een goed middel om de kinderen te leren plannen. 

Welke vak vind je het tofst om te geven?  

Wiskunde en mediawijsheid. 

Hoe groot ben je? 1,83 m. 

Heb je een dagboek? Nee. 

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 ben een slak met de auto. 

• Ik HAAT telefoneren. 

• Ik eet een kiwi met de schil. 

• Ik sta vaak om 5 uur ‘s morgens op om te gaan lopen. 

Heb je nog eens boodschap voor ons? Iets dat je kwijt wilt? 
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Trek je niets aan van wat anderen van jou denken, blijf vooral jezelf. 

Wanneer ben je jarig? Op 8 december. 

Noteer in je agenda 
Start herfstvakantie        1 november 
Wapenstilstand  (geen school)      11 november 
Herfstwandeling        12 november 
Ouderraad         15 november 
       

Kalender november 2021

ma 01-11 Herfstvakantie

di 02-11

wo 03-11

do 04-11

vr 05-11

za 06-11

zo 07-11

ma 08-11 Instapdag 2,5-jarigen

di 09-11

wo 10-11

do 11-11 Wapenstilstand (geen school)

vr 12-11 Herfstwandeling

za 13-11

zo 14-11

ma 15-11 Ouderraad

di 16-11 Internationale dag van de verdraagzaamheid

wo 17-11

do 18-11

vr 19-11

za 20-11

zo 21-11

ma 22-11

di 23-11 Oudercontacten lagere school
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woe 24-11 Oudercontacten lagere school

do 25-11 Oudercontacten lagere school

vrij 26-11 Oudercontacten lagere school

za 27-11

zo 28-11

ma 29-11 Oudercontacten lagere school

di 30-11 Oudercontacten lagere school
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