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PRObeer op volle toeren 

We zijn blij dat we onze naschoolse activiteiten na de kerstvakantie opnieuw konden opstarten. 
Elke leeftijdsgroep heeft wel iets waaraan ze kunnen deelnemen: 

• Juf Sandra geeft weer yoga aan de kleuters. De kinderen komen tijdens deze lessen echt tot rust. 
• De kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar leren heel wat woordenschat bij dankzij de Engelse 

lessen die gegeven worden door de studenten van de PXL. Zo hebben ze onder andere al geleerd 
om te tellen in het Engels, lichaamsdelen en kleuren te benoemen, eenvoudige gesprekjes met 
elkaar te voeren, ... 

• Zowel kinderen van het 2e als het 4e leerjaar leren elke week iets nieuws bij binnen de 
knutsellessen van Gonda. Zo leerden ze figuren vormen bij origami, schilderijen te maken door 
te werken met kleurnuances, te experimenteren met verf, ... 

• Dankzij Nadia (de mama van Vik) leren de kinderen van de bovenbouw bij over de Oudgriekse 
taal en cultuur. Op een speelse manier leren ze over Griekse goden, helden, theater, ... 

• Binnen STEM maken de kinderen van het 2e, 3e en 4e leerjaar kennis met verschillende 
technieken. Zo hebben ze al leren programmeren met lego, houten figuren zagen, zelf een 
videogame maken, ... en dat dankzij de PXL. 
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Welkom Téo 

Sinds begin januari staat in de hal van onze school een zeer mooie ‘Téo’ te pronken, met 
inspirerende quotes en foto's.  
We willen onze kinderen, en misschien zelfs de ouders, doen stilstaan bij bepaalde actuele 
thema's, want waarom kijken we vaak naar de buitenkant van een persoon als alles zich eigenlijk 
aan de binnenkant afspeelt?  
Dit project werd gerealiseerd door een samenwerking tussen het Printsalon en onze pest -en 
diversiteitscoach van de school. Alvast bedankt voor deze mooie sponsoring!  
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Voederhuisje voor de vogels 

De kapoentjes van KE zijn deze maand helemaal in de ban van 
vogels.. Dankzij het prachtige voederhuisje dat de papa van Lucie 
voor onze klas heeft gemaakt kunnen we nu heel veel lekkerbekken 
spotten. Merels, pimpelmezen, koolmezen, duiven, mussen... we 
zien ze nu elke dag vrolijk neerfladderen in ons 5 sterren-
vogelrestaurant. We maakten zelf ook een gezonde lekkernij voor 
onze gevleugelde vriendjes. Bon appétit! 

Meer dan turnen alleen 

De voorbije weken hebben we in de turnzaal gewerkt rond bewegend leren 
(onderbouw) en samenwerken (week tegen pesten). Zowel taal als rekenen 
kwamen al spelend aan bod. Op deze manier wordt de leerstof al bewegend 
ingeoefend. Lettergrepen, spellen, tafels, de getallenlijn…. Het kwam 
allemaal aan bod in combinatie met spring- en balvaardigheden. 

Pesten is nooit ok. In de week tegen pesten hechten we hier nog extra 
aandacht aan. Zo hebben we veel samengewerkt met vriendjes en 
klasgenootjes.  
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Spelend leren? Of lerend spelen? 
De leerlingen van de zorgverbreding uit het derde leerjaar 
hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een eigen 
ganzenbord. Tijdens dit groepswerk werden eerst de 
spelregels grondig bestudeerd. Ook stelden deze leerlingen 
vast dat er heel wat “speciale vakjes” op een ganzenbord 
staan. Nadien gingen ze zelf aan de slag. Terwijl de ene 
groep koos voor een onderwaterthema, werkten de 
leerlingen van de andere groep aan een ganzenbord met als 
thema “ruimterobots”. Dit resulteerde in vele uurtjes nauw 

samenwerken en afspraken maken. Er werden nieuwe speciale vakjes bedacht die aansluiten 
bij het thema van hun bordspel. Ook werden de spelregels voor het eigen ganzenbord 
uitgeschreven met behulp van de laptops. Verder bedachten de leerlingen pittige reken- en 
taalopdrachten en zorgden ze ook voor een verbeterkaart. Zo zullen deze ganzenborden niet 
alleen leuk, maar ook leerrijk worden. Tot slot werden de ganzenborden op grote vellen 
papier getekend. Na de vakantie staat natuurlijk het allerleukste werkje op het programma: 
het uittesten van hun eigen en elkaars spelbord! En daarna? Dan mogen de ganzenborden 
meegenomen worden naar de klassen en kunnen ook de klasgenoten op een fijne manier de 
hersens breken tijdens een leuk spelletje. Pret verzekerd! 

Inschrijven op onze school? 

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023 in gewoon basisonderwijs Hasselt start vandaag! 
 
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) 

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. Vanaf dinsdag 24 mei 2022 (9 u) starten de vrije inschrijvingen op school. 
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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 
 

Woorden

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. 
  
  

Kruiswoordraadsel 
  
Er zijn in het schap van de supermarkt puzzelboekjes in alle soorten en 
maten te vinden. Maar je kunt ze ook vinden in de krant, huis-aan-
huisbladen en gratis dagbladen als Metro. 
In het begin kun je zo’n puzzel samen met je kind doen. Je kind leert van 
jouw antwoorden en zal steeds meer zelf willen oplossen. Daarna kan je kind 
het zelf proberen, eventueel met jouw hulp. 
Een leuke bijkomstigheid is dat je de oplossing van de puzzel vaak ook kunt 
insturen en er prijzen mee kunt winnen! 
  

Woordenslang 
  
Gebruik de laatste letter van een woord als eerste letter voor een nieuw woord. 
Een woordslang maken is verslavend! Je zult merken dat je kind(eren) er niet 
meer mee kunnen stoppen als je er een keer een met ze hebt gemaakt. 
Het werkt als volgt: neem een woord dat je in het dagelijks leven tegenkomt en 
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maak daar een woordslang mee. 
Bijvoorbeeld: SCHOOLTUIN–NAAM–MANGO–OORDOPJES–
SINAASAPPEL– LIMONADE etc. 
 Je kunt het ook binnen het thema houden: SCHOOLTUIN – NATUUR 
– RABARBER – RADIJS – SCHOFFEL – LAARZEN etc. 
Je kunt een woordslang maken op papier met je kind, maar het kan ook 
in de trein, de auto of op de fiets worden gedaan. Neem dan iets wat je 
kind ziet in de omgeving als eerste woord (spoorlijn, politiewagen, 
stoplicht). 
  
Woorden samenstellen 

Kijk samen met je kind goed naar woorden die jullie tegenkomen in de omgeving. Denk samen na 
over hoe deze woorden zijn samengesteld. Bijvoorbeeld: badkamer. Hier hoor je de woorden bad 
& kamer. De uitleg is: een kamer waar je in bad kunt. 
Nog een paar voorbeelden: 
De brandweer – brand & weer - om de brand te weren 
Het zwembad – zwem & bad - een bad waar je in kunt zwemmen 
De speeltuin – speel & tuin - een tuin om te spelen 
De brievenbus – brieven & bus - een bus om brieven op de post te doen 
Probeer ook: stofzuiger, oorwarmers, fruitvliegje, vaatwasser, eettafel, parkeerplaats en alles wat 
jullie samen bedenken. 
Voor kinderen in de 3de graad, probeer het eens met Franse woorden! 

Samen sterk 
De bouwkriebels zijn stevig toegeslagen bij deze kerels van het 
vijfde leerjaar! Gedurende de laatste twee dagen voor de 
krokusvakantie konden we in een zandbak op het veld een heus 
fort spotten! Iedere speeltijd werd het fort weer een beetje groter. 
Er werd dan ook aan alles gedacht: een slotgracht, een valluik 
met takken, een gangenstelsel… Terwijl de leerlingen binnen hun 
klasmuren alles te weten kwamen over de Middeleeuwen, wisten 
deze toppers dit ook om te zetten in een mooi bouwwerk dat veel 
bekijks had! 
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Verkeerssituatie rond de school 

We moeten het bespreken voor er iets misgaat… niet erna!  
Dat is de reden dat we onlangs een mail hebben verstuurd 
naar de ouders met de vraag om alert te zijn in de omgeving 
van de school. Juist parkeren en je snelheid aanpassen 
zorgt ervoor dat het voor iedereen veilig blijft. We zien de 
vele ouders die meewerken aan de oproep naar algemene 
verkeersveiligheid in een schoolomgeving. Dankjewel! 
Als school denken we uiteraard na over verkeerseducatie op 
school en is er al van in de kleuterklas verkeersopvoeding. 
Ook op de ouderraad spreken we over dit thema en zoeken 
we naar oplossingen en mogelijke verbeteringen. Er zijn 

natuurlijk oplossingen op langere termijn waar we ook de stad voor zullen nodig 
hebben. Denk dan aan schoolstraten of eenrichtingsverkeer. Hier neemt de stad een rol 
in en het zijn zij die deze timing bepalen. Wij zullen het echter niet nalaten om hier 
blijvend aandacht voor te vragen. 

Weg met het pestvirus 
Heel wat klassen gingen aan de slag om een vaccin te zoeken dat zou werken tegen het pestvirus. 
Hopelijk kunnen we steeds meer opschuiven naar een pestvrije wereld… 
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Valentijn in het 6de 

Voor hun Valentijntje staken de zesdejaars de handen en voeten uit de 
mouwen. 
De gang werd omgetoverd tot een verfpad en de wasbak tot een 'douche'. 
De mooiste kleuren werden op hun handen of voeten geverfd.  
Er werd een afdruk gemaakt op een blad papier, waarna deze afdrukken deel uitmaakten van een 
tekening. 
Bij deze tekeningen schreven de kinderen een kort zinnetje dat hiermee te maken had. 
Sommige kwamen thuis met lichtblauwe voetjes ... oepsie :-)  
Ook hebben de jongens en meisjes gezien en ervaren hoe boraxpoeder na slechts één dag 
kristallen kan vormen. 
Hier kwamen mooie pareltjes tevoorschijn zoals je ze op de foto's kan bewonderen. 
Uiteraard werd alles gemaakt met heel veel .....Liefde! 
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Letterdiploma’s in het eerste leerjaar 

Gedurende het hele schooljaar gingen de kinderen van het eerste leerjaar samen met Kim, Sim en 
opa op stap in de wereld van de letters! Op vrijdag 25 februari was het eindelijk zo ver! De 
kinderen kunnen alle letters lezen en schrijven! Daarom organiseerden we een heus 
LETTERFEEST!  
We kwamen in een letter-outfit naar school, speelden een bingo, deden een leuke letterzoektocht 
en knutselden opa's vertelpet! Als middagmaal aten we heerlijk soep, met jawel lettertjes in!!!  
Meester Ruben kwam ons zelfs een letterdiploma overhandigen!   

Proficiat aan de kinderen van het eerste leerjaar !!!  

De bib op school 
                                                  
(Door Emmeline, Lena, Amélie en Max van 6A) 

In de bibliotheek van de Catharinaschool heb je heel veel keuze tussen allerlei boeken. Er zijn 
boeken van verschillende leeftijden, verschillende genres en van verschillende onderwerpen. 
Zo kan de juf voorlezen of je kan zelf lezen en kan de klas tot rust komen. 

De pluspunten en werkpunten: 

+  De bib houdt goed bij welk kind het laatst welk boek heeft gelezen. 
+  Voor een schoolbib is er een gigantisch assortiment. 
+ -  De zitplaatsen die er zijn, zitten heel comfortabel maar er mochten best nog wat meer zijn. 
-  Meer 12+ boeken zou ook fijn zijn :) 

Zo zie je maar een bib op school kan heel leuk zijn maar er zijn altijd een paar werkpuntjes!  
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Bezoek aan het Natuurhulpcentrum 
 
Met de opbrengst van onze kerstkaartenverkoop brachten we een bezoek aan het 
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Met de bus reden we hiernaar toe. 
Eerst mochten we een film bekijken in een grote zaal. In de film legden ze aan ons uit hoe dieren 
in het Natuurhulpcentrum terechtkomen en hoe ze deze beestjes verzorgen. Nadien kregen we 
een rondleiding in het park zelf door een gids. 

We zagen verschillende dieren: een leeuw, een beer, een luipaard, een arend, een vos, een 
wasbeer, een aap, een uil en een eekhoorn. Vooral de leeuw en de beer vonden we echt de leukste 
dieren. Zo stak de beer uit Rusland zijn tong naar ons uit toen we hem gingen bekijken. De beer 
speelde ook in zijn zwembad met een grote autoband. Dat was heel grappig om te zien! 
Ook Simba de leeuw was heel nieuwsgierig. Hij kwam steeds naar ons toe en wou zelfs met ons 
spelen. 
Nadat we alle dieren gezien hadden, gingen we de materialen eens bekijken waarmee dieren 
gevangen werden. Dit was heel cool om te zien. We aten onze boterhammetjes nog op in het 
natuurhulpcentrum en namen dan weer de bus terug naar de school. 

Het was een hele leuke uitstap! 

De kinderen van 2A en 2B 
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Verrassing van formaat 

Op Valentijn vroegen enkele mama’s van de 3de kleuterklas hulp aan alle ouders. Samen met de 
kinderen wilden ze graag de juffen en meesters van onze school bedanken voor hun blijvende 
inspanningen in deze uitdagende tijd. Wat een fijne en onverwachte verrassing was dat! 

We voelen ons enorm gesteund door dit mooie gebaar. Het toverde een lach op ons gezicht en ons 
hart maakte een sprongetje ;-). Dankjewel voor deze energieboost!  
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Kleurenmonster en theaterbezoek 

Onze klas heeft de laatste weken heel leuke dingen gedaan met het kleurenmonster. We hebben 
zelfs monstertjes geknutseld en choco-monsters gemaakt om op te eten. Om de twee dagen kwam 
een andere kleur aan bod. Zo leren we de gevoelens kennen en ermee omgaan. Op het einde van 
de dag staken we een bepaalde kleur in de pot om te uiten hoe we ons voelden. 
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Op vrijdag 18 februari wandelden we door weer en wind naar het theater. Het stuk is van "De 
Dansers" en heet "VIER".  Het ging over de 4 seizoenen en was een mix van verschillende 
kunstvormen. We hebben er erg van genoten! 

Noteer in je agenda 
Paasvakantie         04 april - 18 april 
Schoolfeest          7 mei 
   

Kalender maart 2022

di 01-03 Krokusvakantie 

Complimentendag ❤

wo 02-03

do 03-03

vr 04-03

za 05-03

zo 06-03

ma 07-03
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di 08-03 Internationale vrouwendag

woe 09-03

do 10-03

vr 11-03 2de graad, zwemmen

za 12-03

zo 13-03

ma 14-03

di 15-03

wo 16-03

do 17-03 Start oudercontacten (2) lagere school (tot 25/3)

vr 18-03 2de graad, zwemmen 
medisch onderzoek 1A

za 19-03

zo 20-03

ma 21-03 Begin Lente💐  

Internationale dag tegen racisme 
Ouderraad

di 22-03 Wereldwaterdag 
3A, 3B Ithaka 13:30 CCHA

woe 23-03

do 24-03 medisch onderzoek 4B

vr 25-03 2de graad, zwemmen 
medisch onderzoek 1B

za 26-03

zo 27-03 zomeruur

ma 28-03 voetgangersexamen 4A en 4B

di 29-03

wo 30-03

do 31-03 KAFEE we vieren de jarigen van maart
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