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Het schoolfeest was TOP! 
     
   

Op zaterdag 7 mei konden we eindelijk nog eens samen een 
schoolfeest beleven en wat een prachtige dag was het! 
Het zonnetje scheen, de kinderen glunderden en wat deed het ons 
goed om nog eens samen te kunnen zijn, om samen met jullie onze 
school te kunnen vieren.  

We genoten van de swingende muziek, een hapje en een drankje. De 
kinderen lieten zich grimeren, kregen sprankelende glittertattoos, sprongen op het 
springkasteel, deden spelletjes met de bal, konden allerlei bellen blazen en nog zoveel 
meer! Een dag vol animatie!  

Dankzij de vele vrijwillige bakkers, was er een zeer uitgebreid 
dessertenbuffet aanwezig waar we met z’n allen van konden 
smullen. Bedankt voor deze lekkere bijdrage!  
 
We willen jullie allemaal bedanken voor de massale 
opkomst, voor jullie enthousiasme en om er, samen 
met ons, een schitterend feest van te maken waar 
we nog lang van zullen nagenieten!  

Bedankt aan de directie, werkgroep schoolfeest en aan al de leerkrachten 
voor jullie organisatie, hulp en enthousiasme. Ook een bijzondere 
dankjewel aan de ouderraad voor jullie helpende handen en de financiële 
ondersteuning!  

Uiteraard verdient dit bijzondere feest een extra lading aan sfeerfoto’s, zodat we er nog 
lang van kunnen nagenieten! 
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Woohoo, winnaars!  

FLL, een moment om nooit meer te vergeten… 

28 april, daar stonden we dan, met veel zin en heel veel stress! 
Na 8 maanden leren en oefenen waren we klaar.  We waren als 
eerste aan de beurt om ons project voor te stellen. Het project van 6B was dierentransport 
en het project van 6A was breekbare spullen en exotisch fruit. We hebben helaas geen 
beker gehaald bij project. Bij robot was het echter anders. Daar ging het beter want daar 
stond FLL lego masters 5de, iets dat nog nooit gebeurd is in de Catharinaschool. 
Maar natuurlijk zouden wij geen Catharinaschool zijn als …… we geen beker wonnen! 
We wonnen een beker voor de efficiëntste robot én…………. we wonnen snoep voor heel 
het zesde leerjaar omdat onze leerkrachten zich verkleed hadden als een kip! 
Daarna was er nog een toffe fuif waarna we met veel trots terug naar school gingen.  

- Lucas en Imrane 6B- 
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Schoolreis kleuters 
   
Op vrijdag 6 mei gingen de kleuters op schoolreis. Dit jaar bracht deze reis 
ons naar Tessenderlo, naar kinderboerderij juffertje in’t groen.  

We stapten met zijn allen op de bus, een hele belevenis voor vele kleuters! 
Plots werden alle auto’s, bomen en huizen een heel stukje kleiner! 

            
Eenmaal aangekomen was het tijd om ons fruit op te eten. Wat extra vitamientjes zodat 
we voldoende energie hadden om aan de activiteiten te beginnen. 

De kleuterklassen deden in beurtrol enkele super toffe activiteiten doen. 
Hieronder kun je zien wat we allemaal hebben beleefd. 

 

We kregen een rondleiding op de 
kinderboerderij en maakten kennis  

met enkele bijzondere diersoorten zoals 
Maori varkentjes, Galloway koeien, alpaca’s 

maar er waren ook tal van bekende 
diersoorten zoals: dwerggeitjes, paarden, 

ezels, schapen, konijnen, kippen, kanaries, 
pauwen, cavia’s, … 
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Er was ook een grote hooischuur, hier 
konden de kleuters volop experimenteren.  
Ze rolden, sprongen en klauterden in het 
hooi en op de stapel hooibalen. Het rijden 

met de tractors had succes! 
 

6



1 JUNI 2022 KINDERCAMPUS CATHARINA

 

De oudere kleuters hadden nog een extra 
activiteit, ze mochten een weg zoeken op 
het hindernissenparcours in het speelbos.  

 

Natuurlijk kon een speeltuin niet 
ontbreken! Een fijne glijbaan bovenop 
een zandberg en een houten speeltuig 
om te klimmen en klauteren.  

 

Na een dag vol plezier sloten we af met een welverdiend raketijsje voor iedereen.   
Na deze frisse afsluiter was het tijd om weer richting school te vertrekken. 
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Het was een fantastische dag waar we allemaal van hebben genoten! 
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Thema boerderij 
Na de leuke schoolreis op de kinderboerderij gingen de kleuters 
van juf Elke en juf Nathalie aan de slag met het thema boerderij. 
In de klas van juf Nathalie kregen de kleuters er zelfs nieuwe 
vriendjes bij, drie kuikentjes! Juf Salina, de stagiaire van juf 
Nathalie, zorgde ook voor een leuke boerderijhoek in de klas. De 
kleuters maakten verloren brood en knutselden de mooiste 
boerderijdieren zoals varkens, kuikentjes en knappe koeien.  
De kinderen toverden zich om tot echte boeren en boerinnen! 

Het eerste bleef slapen op school! 

Na 2 jaar konden we eindelijk nog eens blijven slapen op 
school! De turnzaal toverden we om in een heuse 
slaapzaal. We bouwden een feestje op de speelplaats en 
keken knus naar een filmpje in onze pyjama. Omstreeks 
22u30 waren alle oogjes toe en knorden we er op los! De 
ouders van het eerste leerjaar zorgden voor een lekker 
ontbijtje! 
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Sportdag! 
  
Op maandag 23 mei trokken we allemaal onze 
sportschoenen aan voor onze jaarlijkse sportdag! De 
weergoden hebben het ons extra spannend gemaakt, maar 
uiteindelijk hebben we kunnen sporten in stralend weer.  

Een 450-tal vriendjes van 2,5 tot 12 jaar konden samen 
met hun juffen en meesters kennis maken met heel 
uiteenlopende sporten. 
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Zo gingen de jongste kleuters dansen, klimmen en 
klauteren, met de parachute spelen, fietsen, springen op 
springkastelen, …  
Daarnaast maakten de 4- en 5-jarigen ook kennis met 
volksspelen, circustechnieken, yoga, …  

De kinderen van de lagere school hebben de vorige 
activiteiten gecombineerd met het kruipen door een 
speleobox, klimmen op een opblaasbare klimmuur, XL- 
games, new games 
en nog veel meer!  

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar mocht ook 
nog extra genieten van een initiatie handbal, 
gegeven door Initia Hasselt. Het was een super 
toffe dag gevuld met sportieve activiteiten! 
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Sponsorloop 
    
Op woensdag 25 mei vond onze jaarlijkse sponsorloop plaats. De kinderen hebben 
enorm hard hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen of te fietsen binnen 
het half uur. De lagere school liep in drie verschillende parcours in het stadspark 
terwijl de kleuters hun loop- en fietstalenten konden tonen op school. Na al deze 
inspanningen werden ze allemaal verwend met heerlijke appelschijfjes, aangeboden 
en gesneden door onze fantastische ouderraad/vrijwilligers.   

Dank je wel iedereen om jullie zo in te spannen! 
De opbrengsten van deze sponsorloop gaan volledig naar onze kinderen. We kijken er 
alvast naar uit om met jullie te delen waar we de opbrengsten voor zullen gebruiken.  

Als turnjuffen zijn we enorm trots op ons hele schoolteam. Na een fantastische sportdag 
zagen we hoe onze kinderen zich, twee dagen later, alweer helemaal hebben gegeven. 
Dank jullie wel! 
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Eerste communie 
   
Op zondag 22 mei deden we onze eerste communie.  
Een dikke proficiat aan al onze communicantjes!  
Wij hopen dat jullie er een wondermooie dag van hebben 

kunnen maken!  

    
Laat maar rollen! 

    
In het tweede leerjaar loopt alles op wieltjes… En dat vinden we TOP!  
Zo top, dat de leerlingen dit letterlijk buiten konden beleven.  
Daarom trokken ze bijzonder gezwind per fiets, step, skateboard of zelfs 
rolschaatsen naar school.  Want zeg nu zelf, wat is er heerlijker dan 
lekker over de speelplaats rollen samen met je vrienden? En de zon,  
die liet zich ook van zijn beste kant zien! 
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Onze schoolbib in de kijker! 
   
Op het einde van vorig schooljaar stopte het project met de 
bibtruck van stad Hasselt. Deze rijdende bibliotheek kwam 
elke maand naar onze school om boeken uit te lenen. In de 
plaats daarvan kregen we een duizendtal boeken om een 
eigen schoolbib mee in te richten. We kregen heel wat hulp 
van vrijwilligers Piet, Madeleine, Oma Thea, Oma Chris, 
Margo en Rina. Ze hebben de boeken voorzien van kaartjes 
voor ons uitleensysteem en hebben al de boeken per leeftijd 
gesorteerd in de boekenrekken.  

Vanaf november organiseren we elke maand een bibweek. 
Tijdens deze week brengen al de klassen van de lagere school 
een bezoekje aan de schoolbib en kunnen de kinderen een 

nieuw boek uitlenen. De boeken blijven wel op school en worden gebruikt tijdens het 
leeskwartiertje dat elke klas doet vlak na de middagspeeltijd.  

Ook de kleuters mogen een bezoekje brengen aan de 
schoolbib tijdens de bibweek.  
Op vrijdagvoormiddag komen ze, samen met hun 
klasjuf, om nieuwe prentenboeken te kiezen voor in 
de klas.  

Tijdens de bib momenten mogen we rekenen op de 
hulp van Oma Thea en Rina, ze leiden alles in goede 
banen en zorgen dat de ingeleverde boeken terug op 
de juiste plaats in de rekken belanden. We zijn de 
vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar voor al hun 
hulp in de bib dit schooljaar. 
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IDAHOT 2022 
Op dinsdag 17 mei was het de Internationale Dag tegen Holebi-  
en Transfobie, ook wel IDAHOT genoemd.  
Ook bij ons op school wapperde de regenboogvlag ter 
gelegenheid van deze dag. De regenboog staat symbool voor de 
holebi-gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid.   
Als school vinden wij dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn 
en de kansen moet krijgen om zichzelf te ontdekken.  

 

Afkoeling gezocht! 
    
De kleuters van de laatste kleuterklas zochten alvast afkoeling tijdens de 
eerste warme dagen. Ze brachten hun zwemkledij mee en mochten spelen met 
waterballonnen en waterpistolen. Pret verzekerd! 
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Thema draken  
in de haasklas 

    
De voorbije weken kozen de kleuters van de Haasklas om te 
werken rond het thema 'Draken'. We maakten echt 
'drakensnot' (lees: glitter slijm), een drakenkroon die we zelf 
knipten en plooiden. Uit een kartonnen bordje knipten we dan 
weer de verschillende onderdelen voor een mini draakje. We 
luisterden naar vele verhalen over draken en hielden gesprekjes 
over 'bang zijn' en 'gezonde voeding'.  
Wat een TOP thema was dit weer! 

Verkeer! 
   
     
Tijdens de fietsmomenten wordt er gebruik gemaakt van 
verkeersborden en verkeerslichten, zo leren onze kleuters al 
van jonge leeftijd de regels van het verkeer. Deze mooie 
materialen konden we vorig schooljaar aankopen dankzij het 
ingezamelde budget van de sponsorloop. 
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Zaaien in de eerste graad 
    
Enkele weken geleden hebben onze groene rakkers van de eerste graad hun schupje 
vastgepakt en zijn ze, net niet, in de zak potgrond gedoken. Er werd heel wat gezaaid: 
kerstomaatjes, aubergines, aardbeien, paprika’s, pepers en een heleboel verschillende 
soorten sla en kruiden.  

Maar ook pompoenen, maïs en verschillende soorten kool. Na dit 
karweitje werden de zaadjes in de klassen geregeld voorzien van 
een stevige geut water, wat zonlicht, veel liefde en zelfs af en toe 
een verhaaltje. Want wie groeit daar nu niet van? Ondertussen zijn 
deze zaadjes uitgegroeid tot mooie plantjes en dus trokken onze 
tuinkabouters van het eerste en tweede leerjaar opnieuw de 
klastuintjes in, deze keer om de plantjes in volle grond te planten. 
Dit was een hele klus maar, met de hulp van de juffen en meester 
Wim, vonden alle plantjes een gepast plaatsje om verder te 
groeien.  

Ook bracht Finn enkele aardappeltjes en ajuintjes mee. Gelukkig werden we voorzien van 
duidelijke instructies, zo zijn we er wel zeker van dat we over een aantal weken een mooie 
oogst zullen krijgen. Begin je alvast te watertanden? Geen probleem! Voor een (kleine) 
vrije gift, kan iedereen, jong én oud, meegenieten van al dat lekkers. We houden jullie op 
de hoogte! 

 

17



1 JUNI 2022 KINDERCAMPUS CATHARINA

Mama’s op bezoek in de haasklas!   
Op woensdag 11 mei nodigden we de mama's uit in onze klas voor een echte verwendag! 
Ze kregen een rug- en handmassage. Nadien werd er natuurlijk gewisseld en genoten ook 
de kleuters van deze massages, gegeven door de mama's. We sloten af met een gezellige 
receptie in onze tuintjes. Een fris drankje en, door de kleuters gebakken hartenwafeltjes 
mochten niet ontbreken. De mama van Olivija bracht heerlijke aardbeien mee, recht van 
het veld! Bedankt aan alle mama's/oma's om erbij te zijn!  

 

De mama van Amélie kwam ook weer een prachtige 
raamtekening maken, bedankt! 
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We vieren de jarigen van de maand 
 
Op dinsdag 31 mei verzamelden al de klassen op de speelplaats om de  
jarigen van mei te vieren. We zongen samen  
liedjes en dansten in het rond. De jarigen mochten op het podium een  
groot applaus ontvangen.  
 
Proficiat aan alle jarigen van mei!  

 

Belangrijke mededeling ! 
 
Gelieve niet te parkeren op de parkeerplaatsen aan de bruine 
poort. Denk er zeker ook aan om jullie parkeerschijf te leggen 
bij het afzetten en/of ophalen van jullie kind, ook al duurt dit 
maar enkele minuten.  

  

Oproep 
Juf Kelly is op zoek naar plastiek bakjes van aardbeien of druifjes.  
Heb je een leeg bakje thuis? Dan mag je het altijd aan haar bezorgen!  
Alvast bedankt! 
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Woorden aan het strand 

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. 
 

Een leuke manier om samen met uw kind(eren) bezig te zijn met taal, is bijvoorbeeld op 
het strand. 

Ook tijdens een dagje aan het strand kun je de omgeving gebruiken voor taal.  
De hier aanwezige voorwerpen en kenmerken lenen zich goed om spelenderwijs met taal 
bezig te zijn. 
  

• Je kunt letters, woorden, namen in het zand schrijven. Laat je kind met een stok 
eerst zijn eigen naam en daarna woorden uit de omgeving in het zand schrijven, of 
alleen woorden die beginnen met een –z (zee, zand, zon, zeester) of –s (schelp, 
strand, schip, steen) 

• Laat je kind met schelpen woorden maken, laat je kind met schelpen eenvoudige 
sommetjes maken (3 schelpen en 2 erbij = ? schelpen), kijk eens om je heen, waar 
zie je hier woorden/letters? (EHBO, ijs, reddingsbrigade, restaurant, viskraam, 
snacks, WC). 

• Ben je in het buitenland? Laat kinderen de vreemde taal 

aanleren door die woorden speels in te oefenen. 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Noteer in je agenda 
Pinkstermaandag (geen school)                    6 juni 
Ouderraad               20 juni 
Schoolreizen lagere school                          28 juni 
Laatste schooldag (schooldag eindigt om 12.20u)          30 juni 

Noteer alvast voor volgend schooljaar: 
Infoavond kleuterschool*       5 september 2022 
Infoavond lagere school*       6 september 2022 
Groot schoolfeest           5 februari 2023 

*We vragen voor de infoavond de aanwezigheid van minimum 1 ouder/kind. We geven hier 
informatie over de schoolorganisatie en de specifieke klaswerking. Info die jullie zeker kunnen 
gebruiken in de begeleiding van jullie kind.  

                          KALENDER JUNI 2022

wo 01-06

do 02-06

vr 03-06 1ste graad, zwemmen

za 04-06

zo 05-06 Pinksteren

ma 06-06  Pinkstermaandag

di 07-06

wo 08-06 oudercontacten (3) KS => tem 15/6

do 09-06

vr 10-06 1ste graad, zwemmen

za 11-06

zo 12-06
Vaderdag 
Internationale dag tegen kinderarbeid

ma 13-06

di 14-06

wo 15-06

do 16-06

vr 17-06 1ste graad, zwemmen

za 18-06

zo 19-06

ma 20-06
Stadsklassen 4de leerjaar 
Ouderraad

21



1 JUNI 2022 KINDERCAMPUS CATHARINA

di 21-06

Stadsklassen 4de leerjaar 
Begin zomer 
MuzeLiere 6de leerjaar / vertrek: 08.00 
Medisch onderzoek KB en KC in het CLB

wo 22-06
Stadsklassen 4de leerjaar 
MuzeLiere 6de leerjaar

do 23-06 MuzeLiere 6de leerjaar

vrij 24-06
 1ste graad, zwemmen 
 MuzeLiere 6de leerjaar  /  terug: 17u (Lier) 
 Receptie 5-jarigen

za 25-06

zo 26-06

ma 27-06
Receptie 6 de leerjaar 
KAFEE: we vieren de jarigen van juni en juli

di 28-06

Schoolreizen LS 
-  Walibi 6de leerjaar             vertrek: 08.00 / terug: 17.00 (Walibi) 
- Toverland 1+2+3                vertrek: 08.30 / terug: 15.30 (Toverland) 

wo 29-06  Slotviering

do 30-06 Einde schooldag om 12u20
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