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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 11 OKTOBER 2020 

 
Scharrelloop 
Zijn jullie benieuwd naar de opbrengst van deze editie van de Scharrelloop? Tromgeroffel… Onze kinderen 

haalden maar liefst een bedrag van € 4.862,50 bij elkaar. Zoals aangegeven in de brief zal de opbrengst gebruikt 

worden voor de inrichting van de nieuwe groene speelplaats in de Koestraat. Dankjewel aan alle leerlingen, 

ouders, grootouders,… voor deze bijdrage! 

 

Uitbreiding mondmaskerplicht 
Sinds vrijdag is het dragen van een mondmasker verplicht in een straal van 200 meter rond scholen voor 
personen ouder dan twaalf jaar (provincie Antwerpen). Deze verplichting is beperkt tot de momenten waarop 
leerlingen naar school komen of de school verlaten.  
 

In het centrum van Hoogstraten bevinden haast alle scholen zich in die straal van 200 meter van elkaar. Dit 
betekent dus dat er een mondmakerplicht geldt in het ganse centrum van Hoogstraten van 7u45 tot 8u45, van 
11u50 tot 13u15 en van 15u30 tot 17u00. 
 

Ook de leerlingen van de basisschool, die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, vallen onder deze regel. Zij 
moeten, ten allen tijde, een mondmasker bij zich hebben, en dit ook dragen bij het naar school komen of naar 
hus gaan. Op dit moment is dit niet van toepassing voor een van onze leerlingen.  
 

In het belang van ons allen rekenen we erop dat jullie deze oproep ter harte nemen. Onze gezamenlijke 
inspanningen, hoe vervelend soms ook, zijn de enige manier om ook voor de rest van het schooljaar kwaliteitsvol 
onderwijs te kunnen aanbieden aan al onze leerlingen.  
 
Aanpak leerlingen in quarantaine 
Tot op heden blijven we gespaard van besmettingen in onze school. Ook het aantal leerlingen in quarantaine 
blijft zeer beperkt. Ondertussen hebben we in onze school een aanpak uitgewerkt voor afstandsonderwijs voor 
leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten. Graag willen we jullie via deze weg hierover informeren.  
 

Kinderen die ziek zijn 
Kinderen die niet in staat zijn om te werken voor school moeten uitzieken. Het is niet de bedoeling om kinderen 
die ziek zijn voor school te laten werken.  
 

Korte afwezigheid 
Hiermee bedoelen we een afwezigheid van maximum 2 lesdagen.  
We geven geen werk mee naar huis en halen de essentiële leerstof in bij de terugkeer naar school.  
 

Bevestiging quarantaine of lange afwezigheid 
Bij afwezigheid vanaf de derde dag of bij melding quarantaine hanteren we volgende werking…  
 

De klasleerkracht stuurt een mail naar de ouders om de situatie af te toetsen en afspraken te maken.  
Wanneer een gezin in quarantaine moet, sturen alle klasleerkrachten een mailtje. Op die manier is er een eerste 
contact en kunnen concrete afspraken gemaakt worden. Het is mogelijk dat ook de zorgleerkracht telefonisch 
contact opneemt.  
 

We voorzien een aanbod voor de leerling die in quarantaine zit. Hiervoor maken we gebruik van de weekplanning 
zoals we dat deden in de periode van lockdown.  
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We selecteren de essentiële doelen die in de loop van de week in de klas aan bod komen. We voorzien hiervoor 
een gevarieerd aanbod (cfr. harmonische ontwikkeling en visie leerplan ZILL).  
 

We bezorgen alle materialen via de brievenbus of zetten deze aan de voordeur na afspraak. We vragen hierbij 
de hulp van leerlingen en/of leerkrachten die in dezelfde straat wonen.  

 

 
  

We vinden het belangrijk om het contact met de leerling te bewaren. In de loop van de week plannen we een 
digitaal contactmoment met de leerkracht (op het moment dat er kindcontacten gepland staan). Tijdens dit 
moment polsen we naar het welbevinden en vragen vanuit de leerling. Ook kan er inhoudelijk gewerkt worden 
(samen verbeteren, iets tonen, een instructie,…).  
 
Boekenbeurs 
Helaas moeten we jullie laten weten dat de boekenbeurs, omwille van de verstrenging van de maatregelen, dit 
jaar niet fysiek zal doorgaan. De ouderraad is in overleg met uitgeverij Pardoes om online een boekenbeurs te 
organiseren. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Eerste communie 
De werkgroep eerste communie laat weten dat de datum van de eerste communie voor de leerlingen van het 
tweede leerjaar verplaatst werd (omwille van de coronamaatregelen). Men neemt het zekere voor het onzekere, 
de kans bestaat namelijk dat we voor de communie opnieuw moeten uitwijken naar de kerk in Hoogstraten. De 
Eerste communie zal daarom doorgaan op zaterdag 8 mei 2021. Ouders van leerlingen in het tweede leerjaar 
worden gevraagd om de bevraging op Gimme zo snel mogelijk in te vullen.  
 
Personeel 
Maandag start juf Kaat opnieuw in haar klas in het 5de leerjaar. Welkom terug!  
Een dikke dankjewel aan juf Annelies om ondertussen zorg te dragen voor de kinderen van klas 5c.   

 

Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 13 oktober 2020   Zitdag CLB (lagere school) 
 Donderdag 15 oktober 2020  Winkel Fair Trade (lagere school) 
 Vrijdag 16 oktober 2020   Slotmoment Fair Trade (lagere school) 
      Atelier (1ste en 2de leerjaar) 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
 
 


