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Eerste communie 
Dit weekend is het feest voor heel wat leerlingen van het 3de leerjaar. Na enkele maanden wachten is het eindelijk 
tijd voor hun eerste communie. We wensen de communicantjes en stralende dag toe! Ondanks de maatregelen 
hopen we dat jullie ten volle genieten van deze bijzondere dag…  
 

 
Zwemmen 
Enkele jaren geleden hebben we er bewust voor gekozen om intensief in te zetten op zwemmen in de eerste 

graad van de lagere school. Vorig schooljaar zijn heel wat lessen geannuleerd omwille van de coronacrisis. Voor 

de kinderen die toen in het tweede leerjaar zaten, betekende dit een abrupt einde van de zwemlessen die we als 

school aanbieden.  In samenspraak met Sportoase en Stad Hoogstraten hebben we hiervoor een oplossing 

gevonden. Aansluitend op de zwemlessen van het 2de leerjaar zullen de kinderen van het 3de leerjaar (week om 

week) gaan zwemmen gedurende het hele schooljaar. Meer informatie volgt via de infobrochure die maandag 

in de huiswerkmap te vinden is.  

Afwezigheid meester Sander 
De komende weken staan er heel wat onderzoeken gepland voor meester Sander in de pijnkliniek. Op 
doktersadvies zal hij de komende weken thuis blijven om zijn lichaam de nodige rust te geven. We wensen 
meester Sander veel beterschap toe.  
Juf Michelle Bevers, oud-leerling van onze school, staat sinds deze week paraat en neemt de lessen 
bewegingsopvoeding in de lagere school over van meester Sander. We wensen juf Michelle een fijne start toe in 
onze school.  
 
Gezocht! 
Scharrel is nog steeds op zoek naar enkele vrijwillige (groot)ouders voor het onderhoud van de speelweide in de 
kleuterschool. Heb je groene vingers en een beetje tijd? Heb je zin om het speelplein mee te onderhouden (gras 
maaien, onkruid wieden,…)? Geef dan zeker een seintje! Je kan ons steeds bereiken via het secretariaat van de 
school (03/314.64.21 of info@scharrel.be).  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 14 september 2020  Voorstelling Academie Muziek & Woord (2de en 3de leerjaar) 
      Infoavond (3de en 4de leerjaar) 
 Dinsdag 15 september 2020  Zitdag CLB kleuterschool 
      Infoavond (1ste en 2de leerjaar) 
 Donderdag 17 september 2020  Infoavond (5de en 6de leerjaar) 
 Vrijdag 18 september 2020  Appelboer (1ste leerjaar) 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
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