Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 11 FEBRUARI 2022
Oudercontacten
Volgende week staan er oudercontacten gepland voor de ouders van de kleuter- en lagere school. Communicatie
met ouders is een belangrijke pijler binnen onze schoolvisie. We verwachten dan ook uw (digitale) aanwezigheid.
Mogelijk is ook de zorgleerkracht en/of directie aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie
van de verdere begeleiding van uw kind.
De groeiwijzer van uw kind komt na het gesprek mee naar huis met uw kind. We willen u vragen om hierover
thuis in gesprek te gaan en reacties schriftelijk toe te voegen aan de achterzijde. We kijken er alvast naar uit om
samen met jullie in gesprek te gaan in het belang van de verdere opvolging van jullie kind(eren).
Valentijnsdag
We merken steeds meer diversiteit in de gezinssituaties van onze leerlingen. Al onze leerlingen maken daarom
vanaf dit jaar een knutselwerkje voor de mensen die ze graag zien in hun gezin. We doen dit ter vervanging van
het jaarlijkse knutselwerkje voor moeder- en vaderdag. Kijken jullie er alvast naar uit?
Verwonderwandeling
Woensdag staat, in functie van het jaarthema, onze eerste verwonderwandeling op de planning. Gedurende de
hele voormiddag gaan alle kinderen van onze school (per leerjaar) op stap. We laten ons verwonderen door
allerlei gebeurtenissen en activiteiten in en rond de school. Zijn jullie ook al benieuwd?
Melding ziekte of (mogelijke) besmetting
We merken op dat reeds heel wat ouders de weg naar het digitale meldingsformulier gevonden hebben. Het
formulier is te vinden op de ‘home pagina’ van onze website, onder de schoolbrochure. We vragen om dit
document bij elke afwezigheid in te vullen. Verwittigen per telefoon of e-mail is niet langer nodig.
Het quarantainecertificaat of ziektebriefje mag steeds (per mail) bezorgd worden aan de klasleerkracht. Alvast
bedankt voor jullie medewerking!
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 14 februari 2022
Dinsdag 15 februari 2022

Woensdag 16 februari 2022
Donderdag 17 februari 2022
Vrijdag 18 februari 2022

Oudercontacten (kleuterschool)
Scharlement
Zitdag CLB (lagere school)
Oudercontacten (kleuterschool)
Verwonderwandeling (kleuter- en lagere school)
Oudercontacten (lagere school)
Oudercontacten (kleuter- en lagere school)
Atelier carnaval (eerste en tweede leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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