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Fiscaal attest 
  

Vlak voor de paasvakantie kregen al de kinderen die tijdens het voorbije kalenderjaar gebruik 
maakten van de opvang of deelnamen aan PRObeer én waarvan de ouders de schoolrekeningen 
van 2021 betaald hebben, een fiscaal attest. Belangrijk !!! Dit attest heb je nodig voor de volgende 
belastingaangifte. 

PRObeer start weer! 

Na de paasvakantie starten we weer met een nieuwe reeks naschoolse activiteiten.  
Ook dit trimester hebben we een interessant aanbod voor elke leeftijdsgroep.  
Inschrijvingen starten op vrijdag 01/04 om 19.00u en lopen af op zondag 17/04 om 19.00u. 
 
Voor inschrijvingen en extra informatie kan je een kijkje nemen op onze schoolwebsite: 
https://catharina.kt-scholengroep.be/onze-school/pro-beer 

• Juf Louise zal het knutseluurtje overnemen na de paasvakantie. Ze zal de creativiteit van de  
kinderen stimuleren door gebruik te maken van verschillende materialen en technieken.  

• Ook in het derde trimester zal juf Sandra zorgen voor rust tijdens de lessen yoga.  
Dit trimester kunnen de kinderen van de onderbouw zich hiervoor inschrijven. 

• Nadia (de mama van Vik) zal dit trimester, met de kinderen uit de bovenbouw, op zoek gaan 
naar Latijnse woorden in ons dagelijks leven. Ook zullen ze eenvoudige Latijnse woorden en 
zinnen leren uitspreken, de taal en cultuur van de Romeinen verkennen enzovoort! 

• We zijn blij dat STEM de kinderen opnieuw kennis zal laten maken met de technische en 
wetenschappelijke wereld. Op de planning staat het maken én lanceren van een waterraket, 
programmeren, sensorisch werken, een waterfilter maken en nog vele andere experimenten.  

• Dit trimester starten we met een nieuwe initiatie, namelijk judo!  
De kinderen uit de bovenbouw kunnen hun elke dinsdag uitleven met lesgever Jacques.  
Ze werken aan hun motorische en conditionele ontwikkeling, leren assertief en weerbaar zijn, 
worden zowel fysiek als mentaal sterker en leren dat respect belangrijk is, zowel op als naast de 
mat.  
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Oekraïne 12-12 

Care for kids 

Op 24 februari werd Europa wakker met het nieuws dat de Russische invasie in Oekraïne was 
begonnen. Dagelijks worden we geconfronteerd met de vreselijke taferelen die er momenteel 
plaatsvinden. Net zoals velen zijn ook wij aangedaan door dit leed. 
Na de paasvakantie zullen wij Oekraïense kinderen onthalen op onze school en hun een warme en 
veilige omgeving bieden.  

Als school willen ook wij ons steentje bijdragen en kwam er al snel een actie tot stand.  
En waw, de paasactie was een succes!  
Jullie hebben maar liefst 358 zakjes met heerlijke paaseitjes besteld. Wat een mooi en 
hartverwarmend aantal is dat!   

De opbrengst gaat integraal naar OEKRAÏNE 12-12 en Care For Kids. 
 

  

Fijn dat we op jullie konden rekenen om op deze manier  

de wereld weer een beetje mooier te kleuren.  

Bedankt voor jullie massale steun!
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Thema sport in de klas van juf Inge 

In de derde kleuterklas van juf Inge hebben de kleuters hun meest sportieve kant laten zien 
tijdens het thema sport. Ze hebben zich voor de volle 100% en met veel enthousiasme ingezet om 
de verschillende sporten te leren kennen. Ze maakten kennis met golf, dans, yoga, boogschieten, 
badminton, biljart, fietsen, sjoelen, rolschaatsen en nog vele andere sporten! 
 

 

De kinderen zijn ook een bezoekje 
gaan brengen aan de  

balletwinkel Pétrouschka.  
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Jeugdboekenmaand 
   

Deze maand stond de jaarlijkse 
jeugdboekenmaand weer in de kijker.  

Het thema dit jaar  was 

HELDEN EN SCHURKEN  

 

Waarom er dit jaar gekozen werd voor dit thema lees je hier:  
“We hebben het over dappere helden en bange helden,  

superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en 
helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen 
verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder 
pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en 
schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.” 

Er werd de leerkrachten gevraagd naar hun favoriete jeugdboek. Deze 
werden tentoongesteld op school. Wat is jouw favoriete jeugdboek? 
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Thema ruimte in de derde kleuterklas        
       
We gingen op verkenning in de ruimte. Onze astronauten trokken hun 
astronautenpak aan en bestudeerden iedere planeet zorgvuldig.  
We knutselden onze eigen astronauten en raketten. Onze raketten hebben 
we zelf gelanceerd tot aan de tweede verdieping van het schoolgebouw! 

Als kers op de taart maakten we een uitstap naar het planetarium in Genk. 
In de Cosmodrome maakten we een reis door de ruimte en landden we 
zelfs op de maan! 

Wat hebben wij genoten van dit heerlijke thema! 
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Fiets weer! 

Nu de winter ons stilaan heeft verlaten en de lente komt piepen, zijn we terug gestart met onze 
wekelijkse fietsmomenten. De kleuters van juf Nathalie en juf Elke hebben alvast reuzepret 
beleeft op ons grasveld. Een heerlijk moment voor de jongste kleuters om eindelijk weer buiten te 
kunnen spelen! 
 

Grootouders aan de top! 
Ook dit jaar vieren we onze lieve grootouders. Omdat we nog maar net in fase geel zitten kozen we 
ervoor om dit jaar nog geen groot feest te organiseren. Dat wil niet zeggen dat we deze belangrijke 
dag zomaar aan ons laten voorbij gaan. De kinderen knutselden allemaal een bijzonder mooie 
verrassing om te laten zien hoe graag ze hun grootouders zien.  
Uiteraard houden we de inhoud van de cadeautjes nog geheim!  
Hieronder alvast een kleine sneak peek uit de haasklas.   
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Naar de bib voor Kathleen Amant 
Op maandag 21 maart mochten de kleuters van de eerste kleuterklas een bezoekje 
brengen aan de grote bib in Hasselt! Kathleen Amant, schrijfster van vele 
kleuterboekjes waaronder Anna en heksje Mimi, kwam er voorlezen voor ons.  
Ze tekende heksje Mimi en vertelde het verhaal: Heksje Mimi gaat naar school. 
Een leuke ervaring voor de kleuters en de juffen! 

Op dinsdag 22 maart was het de beurt aan de haasklas.   
De kinderen stapten samen met de juf naar de bib van Hasselt. Daar werden ook zij ontvangen 
door Kathleen Amant. Ze vertelde een verhaal van Heksje Mimi met afbeeldingen op een groot 
scherm. Maar eerst vertelde ze ons hoe heksje Mimi getekend wordt. Na het verhaal mochten de 
kinderen zelf aan de slag gaan en kregen ze een mini poster om heksje Mimi zelf, stap voor stap, 
te tekenen. Samen met de mini poster, een leuke sticker en een stempel op ieders hand gingen ze 
weer terug naar de klas. Het was een gezellige ontmoeting!  
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Groene vingers 
 
Bij de eerste zonnestralen werd meteen het tuingerief uit het 
tuinhuis gehaald, want de leerlingen van het eerste en tweede 
leerjaar werkten een hele namiddag in onze klastuin.  
Er werden heel wat dingen gezaaid: pompoenen, gele tomaten, 
aubergine, tijm, dille, sla, chilipepers en zelfs aardbeien! 
Iedereen ging erg enthousiast aan de slag, of toch bijna 
iedereen, want het broccoli kruid bleek toch het zwarte schaap 
onder de te zaaien plantjes te zijn.  

Hopelijk kunnen we over enkele weken 
genieten van al dat lekkers!  
Word vervolgd… 
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21 maart 2022, een bijzondere dag! 
 
21 maart 2022: de lente is daar. De zon schijnt goudgeel, de lucht is zachtblauw en langzaam 
worden de bomen en struiken weer frisgroen. Voorzichtig steken ook de kleurrijke krokussen, 
narcissen en andere lentebloeiers hun kopje in de lucht. Je wordt er op slag vrolijk van. Eindelijk 
weer wat kleur om ons heen! 

Maar niet alleen in de natuur zag je vandaag meer kleur. Ook aan onze voeten kon je heel veel 
vrolijke kleurtjes zien. Verschillende kinderen en leerkrachten droegen vandaag felgekleurde 
sokken, meestal zelfs aan elke voet andere kleuren. Waarom? Omdat iedereen anders is en wij 
vinden dat fantastisch!  

We vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag zijn wie die is en daarom deden we met de hele 
school mee aan de actie “steunkousen” van de Wereld Downsyndroomdag. 

Wist je dat:  

- 21 maart is niet willekeurig uitgekozen: bij mensen met het syndroom van Down is het 21ste 

chromosoom niet twee, maar drie keer aanwezig.  

- de sokken niet zomaar zijn gekozen als symbool voor Wereld Downsyndroomdag?  

De vorm van een chromosoom is namelijk gelijk aan die van een sok. Twee verschillende sokken 

maken dus een passend beeld, want anders zijn is dik oké! 
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Wist je dat 21 Maart niet enkel het begin van de lente en werelddownsyndroomdag is? 

Het is ook de internationale dag tegen racisme. En ook daarom droegen we - en dragen we liefst 
elke dag - verschillende kleuren. Want in onze school en onze maatschappij zijn we net zo divers 
als onze sokken vandaag waren. 

De lentekriebels zijn voelbaar in onze school, niet alleen door de zonnige dagen van de afgelopen 
weken maar ook door de natuur die zijn eerste pareltjes laat zien.   
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"We all smile in the same language”  
we stonden stil bij de Internationale dag  

tegen racisme en discriminatie.  

Als school zeggen we dan ook volmondig 
met zijn allen: 

STOP RACISME!

foto KF
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Thema stenen

De kinderen van de Haasklas zijn gestart met het thema stenen aan de 
hand van het boekje van "Max en de toverstenen".  

In de klas hebben we allerlei stenen bestudeerd. Er waren verschillende 
bijzondere edelstenen bij en ook stenen uit de collectie van Oskar zijn 
papa. Deze toonde hij met veel trots.  
 
In de klas maakten we in het zand het rotseiland van Max na. Hierin 
verstopten we stenen en muisjes. Ook in de bouwhoek werden de knapste 
rotseilanden tevoorschijn getoverd. 

 
We hebben stenen gespiegeld, muizen getekend, stenen geordend en versierden onze eigen steen. 
We kregen ook bezoek van Philippe, de eigenaar van het winkeltje Natural Stones. Hij vertelde 
vol passie over bijzondere edelstenen en mineralen. Hij bracht verschillende grote en kleine 
stenen mee naar de klas. Het was heel bijzonder! Als herinnering kregen we allemaal enkele 
bijzondere stenen voor onze verzameling. De juffen zorgden ook voor vuurstenen, dolomiet, …  

Als slot kregen we van de juffen een kistje voor onze stenen in te bewaren.  
Onze verzameling stenen werd nu nog leuker!  
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Carnaval
  

Op donderdag 24 maart mocht alles eens wat gekker zijn want vandaag 
vierden we carnaval op school. En waw, wat zagen de kinderen er geweldig uit! 
De speelplaats werd gevuld met kleurrijke en gekke wezentjes, diertjes, superhelden, … 
We hielden een carnavalsfeest op de speelplaats met 
knotsgekke muziek om op te dansen.  
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Turnles 
De voorbije weken hebben we in de turnlessen extra aandacht besteed aan speelplaatsspelen.  
Wat begon met loop- en tikspelen, werden al snel nostalgische spelen uit de leerkrachten/ouders 
hun kindertijd. Zo werd er vlot gehinkeld, elastiek gesprongen, geknikkerd enz. Ook 
samen springtouwen kon niet ontbreken. 
 

 

Tijdens de carnavalsdagen werd de turnzaal dan weer omgevormd tot een echte kinderdisco.  
We hebben er samen van genoten! 
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Godsdienstles  
    
In de godsdienstlessen stonden er de afgelopen maand enkele bijbelverhalen in de kijker.  
In het tweede leerjaar speelden de kinderen het verhaal van Jezus en de verlamde man na. 

In het 5de leerjaar gingen ze creatief aan de slag met het verhaal van de profeet Elia.  
Ze bouwden met kapla en maakten woordzoekers of tekeningen over het verhaal. 

 

In 5A was er een groepje meisjes die een geweldig mooi toneelstuk 
hadden voorbereid. Wat was het leuk om te zien! 

Pauline en Leah speelden koning Achab en koningin Izebel. 
Isa speelde God en Floor was de arme weduwe. 
Helena speelde de profeet Elia en Axelle was haar opvolger: profeet Elisa. 
Anabel was de verteller van het verhaal. 

 

We sluiten af met een grappig momentje uit de godsdienstles 
Isa speelde God maar was ook een paard in het verhaal.  
Van multitasken gesproken! :)  
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Helm op.. fluo top! 
    

Hieperdepiep hoera!  
 
Onze haasklas KD viel in de prijzen. We deden ons uiterste best om goed zichtbaar te zijn en ons 
veilig te verplaatsen in het verkeer. We spaarden vele volle stickerkaartjes en ook de klasposter 
geraakte al snel vol. We stuurden deze op, samen met een leuke klasfoto, om deel te nemen aan de 
wedstrijd. En ja hoor, we kregen het bericht dat onze klas een prijs heeft gewonnen namelijk 
Nutcase helmen met Jules erop voor iedere kleuter van de klas! 

Dank je wel mama's en papa's om de kinderen  
steeds zichtbaar en veilig naar de school te brengen! 
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Zaterdag tussen de bloesems
 
Op zaterdag 26 maart organiseerde het feestcomité een 

uitstap voor de collega’s. We gingen samen naar het 

arboretum in Bokrijk om even stil te staan bij ons gevoel 

en te genieten van de sereniteit in de natuur.   

 

Dankjewel Liesbeth en Bert (ouders van Mehri) voor de 

ontspannende en gezellige voormiddag! 
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Interview juf Loes
     
Hoe jong ben je? Ik ben nog even 42 jaar :)  

Hoe vind je het om voor de klas te staan? 

Ik vind het heel fijn om voor de klas te staan, ik ben nog elke dag blij dat ik dit werk mag doen! 

Wil je iets vertellen over je gezin?  

Ik ben al bijna 21 jaar gelukkig getrouwd met Dirk. We hebben 2 kinderen: Lize (19 jaar) en Sem 

(18 jaar). Onze hond heet Joe.  

Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden?  

Ik ben eigenlijk afgestudeerd als opvoedster (orthopedagogie) maar ik voelde dat dat niet was 

wat ik wilde doen. Mijn beste vriendin gaf al godsdienst in de lagere school en na een half dagje 

op bezoek in haar klas wist ik: dit is het! 

Hoe lang geef je al les? 17 jaar 

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

Ik kreeg tijdens een eerste communie eens de slappe lach, samen met een collega.  

Wat vind je ervan om toetsen te geven?  

Voor godsdienst vind ik dat niet zo belangrijk.  

Welke vak vind je het tofst om te geven?  

Godsdienst, natuurlijk! 

Hoe groot ben je? 1,69 cm. 

Heb je een dagboek? 

Vroeger wel, nu niet meer. 

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 kan helemaal niet goed uit mijn bed ‘s morgens. Dus, om het 

wakker worden nog even uit te stellen, poets ik mijn tanden met 

mijn ogen dicht. 

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

Blijf jezelf want er zijn al anderen genoeg, en zoals jij is er 

maar één! 

Wanneer ben je jarig? 16 oktober. 
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Interview juf Evi
  
Hoe jong ben je? Ik word in december 44 jaar.  

Hoe vind je het om voor de klas te staan? 

Super! Ik vind het heel leuk om al die verschillende karaktertjes te leren kennen en om met 

iedereen een heel schooljaar op weg te gaan. 

Wil je iets vertellen over je gezin?  

Mijn partner heet Wim en ik heb 3 kinderen: Tiemen (16 jaar), Minne (14 jaar) en Emme (8 

jaar). Verder hebben we ook een zeer enthousiaste hond Bo  

Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden?  

Omdat ik graag kinderen zie en samen met hen op weg wil gaan om nieuwe dingen bij te leren. 

Hoe lang geef je al les?  

Dit is mijn 23ste schooljaar. 

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

Ik ben in de klas eens achterwaarts in een grote kartonnen doos gevallen. Alle kinderen moesten 

lachen, maar ik ook.  

Wat vind je ervan om toetsen te geven?  

Goed als de kinderen er iets uit bijleren, minder leuk als het voor sommige kinderen stressy is! 

Welke vak vind je het tofst om te geven?  

Wiskunde en muzische vorming. 

Hoe groot ben je? 1,58m 

Heb je een dagboek? 

Neen, vroeger als kind en tiener wel. 

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 eet super graag rode kool!  Ik ga deze zomervakantie trouwen.  

Ik heb een tatoeage. 

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

Blijf in jezelf geloven, ook al valt er soms iets tegen. Vertrouw er op 

dat alles goed komt. Wees trots op jezelf en blijf wie je bent. 

Wanneer ben je jarig? Op 8 december. 
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Taal in de auto 
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. 

Tip van deze maand: 

woorden en korte zinnen bedenken met behulp van de nummerplaten van de auto’s op de weg. 

Voor kinderen duurt een ritje met de auto al snel te lang. Een idee is 

om dan een spelletje te spelen door woorden of zinnen te maken met 

de nummerplaatletters die jullie zien. Soms zijn er heel gemakkelijk de 

mooiste zinnen te bedenken, soms is het wat moeilijker.  

  

Een paar voorbeelden: 

  

28-ST-PT (SinT PieT) 

52-MLB-3 (Mijn Lieve Broer) 

47-BZ-GR (Bijna Zomer Geen Regen) 

Extra: 

Bij buitenlandse nummerplaten: uit welk land komt de auto? 
  
Leuk om te weten:  

Blauwe nummerplaat met zwarte letters - Taxi 

Nummerplaat begint met de letters AA - iemand van het Koninklijk huis 

KL  - Koninklijke Landmacht  

KM - Koninklijke Marine  

LM  - LuchtMacht 

CD  - Corps Diplomatique (buitenlandse diplomaten) 
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Noteer in je agenda 
Paasvakantie         04 april - 18 april 
Ouderraad              24 april 
Facultatieve verlofdag (kinderen geen school)                2 mei 
Schoolfeest          zaterdag 7 mei

  

Kalender maart 2022

vr 01-04 Zwemmen 2e graad 
2 de leerjaar: wieltjesnamiddag 

Start inschrijvingen PRObeer 

za 02-04 Internationale dag van het kinderboek 

Wereldautismedag
zo 03-04 Start Ramadan 

ma 04-04 Paasvakantie 

di 05-04

wo 06-04

do 07-04

vr 08-04

za 09-04

zo 10-04

ma 11-04

di 12-04

wo 13-04

do 14-04 Witte donderdag

vr 15-04 Goede vrijdag 

za 16-04

zo 17-04 Pasen

ma 18-04 Paasmaandag

di 19-04 Instapdag 2,5-jarigen

wo 20-04

do 21-04
Secretaressedag

vr 22-04 Zwemmen 1e graad

za 23-04
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Fijne paasvakantie!  

zo 24-04

ma 25-04 Ouderraad

di 26-04 2A, 2B, voorstelling -hotel hierwaardaar- 13.30 CCHA 

Medisch onderzoek 4B
wo 27-04 KAFEE we vieren de jarigen van april

do 28-04

vr 29-04 Zwemmen 1e graad

za 30-04
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