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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 24 NOVEMBER 2019 

 

Wafelslag 
De wafelslag werd opnieuw een groot succes! Er werden maar liefst 1529 stuks verkocht (iets meer 
dan de voorgaande jaren). Goed voor een opbrengst van wel € 5.000. Dankjewel aan alle kopers! 
Hopelijk genieten jullie van de heerlijke wafels!  
Graag willen we de ouderraad en de leerlingen van het 6de leerjaar bedanken voor hun inzet en hulp 
om deze actie te doen slagen.  
 
Hij komt, hij komt…  
We verwachten maandag een bijzondere brief in onze brievenbus! Sinterklaas zal namelijk op 5 
december een bezoekje brengen aan onze school. Maandag lezen we de brief alvast voor aan de 
kinderen. Wat zou Sinterklaas ons te vertellen hebben?  

 
Kerstkaartjes 
Nu de kerstperiode steeds dichterbij komt, willen we graag jullie aandacht vestigen op volgende 
schoolafspraak (zie pg. 1 in onze schoolbrochure).  
Iedereen hoort erbij in onze school. We merken regelmatig dat kinderen zich gepasseerd voelen 
wanneer klasgenootjes uitnodigingen voor feestjes of kerstkaartjes uitdelen. Bovendien hebben we 
de voorbije jaren gemerkt dat kerstkaartjes op school vaak meteen in de vuilbak belanden en dat 
sommige ouders zich verplicht voelen om in grote aantallen kerstkaartjes aan te kopen. Dit willen we 
graag voorkomen. We vragen jullie daarom om de kerstkaartjes buiten de schoolmuren uit te delen.  
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 
 
Nascholing en professionalisering 
Maandag volgen juf Marijke, juf Noor, juf Anouk en juf Nele de navorming ‘Zin in wereldoriëntatie’. 
Tijdens deze tweede sessie gaan ze actief aan de slag met de uitwerking van een nieuw thema.  
Ondertussen gaan juf Tinne en juf Eline, samen met enkele andere scholen, verder aan de slag rond 
het Referentiekader Onderwijskwaliteit. 
 
Wist je dat?  
Ook onze juffen en meesters kregen de afgelopen weken hun persoonlijke groeiwijzer met feedback. 
Uiteraard koppelden we ook hier een gesprek aan. Het resultaat? Boeiende gesprekken over de 
oudercontacten en aanpak in de klas.  
 

 



Vrije Basisschool Scharrel 

Witherenweg 2 

2322 Minderhout  
 
Uitstappen en activiteiten deze week    
 Maandag 25 november 2019  Infomoment secundair onderwijs (6de leerjaar)  
 Dinsdag 26 november 2019  Bibster (Klassen 6a en 6b) 
 Woensdag 27 november 2019  Bibster (Klas 6c) 
 Vrijdag 29 november 2019  Atelier Winter (1ste en 2de leerjaar) 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 


