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Welkom in het nieuwe schooljaar! Scharrel is er helemaal klaar voor!  
We starten morgen met 160 kleuters en 314 leerlingen in onze lagere school. In totaal 474 kinderen met elk 
hun eigen persoonlijkheid en talenten. Ons enthousiast lerarenteam kijkt alvast uit naar deze nieuwe start!  
 

 
 
Ook onze wekelijkse nieuwsbrief is terug van weggeweest. Via deze weg worden jullie wekelijks op de hoogte 
gehouden van het reilen en zeilen in onze school.  
De nieuwsbrief is te vinden op het online communicatieplatform Gimme alsook op onze gloednieuwe website.  
 
Kick-off ZILL 
Morgen gaan we officieel van start met het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL). Dat wil zeggen 
dat onze lessen en activiteiten vanaf nu gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen vanuit dit nieuwe 
leerplan. We geven graag een woordje uitleg hierover tijdens onze infoavonden.  
Ons nieuwe jaarthema ‘ZILL… Je mag zijn wie je bent, ieder zijn talent’ hangt hier uiteraard mee samen. Elke 
maand zal een leerjaar één van de tien ontwikkelvelden in de kijker zetten. Op die manier trachten we  alle 
kinderen mee te nemen in de wereld van ZILL. Uiteraard nemen we ook ouders graag mee in dit verhaal. 
Tijdens de infoavonden geven we alvast een woordje toelichting bij de opbouw, de visie en de krachtlijnen van 
dit nieuwe leerplan. 
 

 
 
Prioriteiten schooljaar 2019-2020 
Het lerarenteam van Scharrel gaat dit schooljaar verder aan de slag met de prioriteiten waar we afgelopen 
schooljaar rond gewerkt hebben. Uiteraard is het nieuwe leerplan een belangrijke focus die heel wat aandacht 
vraagt.  
In de lagere school verwachten we ons aanbod voor wereldoriëntatie volledig op punt te kunnen zetten.  
In de kleuterschool werkten we het afgelopen jaar rond visie. Tijdens de vakantie werd het aanbod in de 
hoeken van de verschillende klassen op elkaar afgestemd. Wellicht hebben jullie tijdens de kijkdag heel wat 
nieuwe hoeken kunnen ontdekken. Ook hier gaan we verder mee aan de slag.  
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Daarnaast blijft onze zorgwerking en de nieuwe werking met de groeiwijzers een belangrijke prioriteit. We 
willen verder groeien en kwaliteitsvolle evaluatie en zetten in op het contact met ouders. Wordt vervolgd…   
 
Ophalen kleuters 
Omwille van de veiligheid van onze kleuters hebben we ervoor gekozen om het ophalen na schooltijd in de 
kleuterschool anders te organiseren. Vanaf dit schooljaar vragen we (groot)ouders om hun kind(eren) op te 
halen in de klassen van de kleuterschool.  
We adviseren (groot)ouders die ook kinderen hebben in de lagere school om deze eerst op te halen. De 
kleuterjuffen blijven tot 15.30 uur in de klas. Kleuters die niet of te laat opgehaald worden, worden om 15.30 
uur naar Stekelbees gebracht.  
We vragen jullie om de poort te openen bij het belsignaal en niet eerder op de speelplaats te komen.  
 
Fluovestjes kleuterschool 
Vanaf dit schooljaar bieden we alle kleuters een fluovest aan. We verwachten dat al onze kinderen de vestjes 
dagelijks dragen. Hopelijk kunnen we hierbij rekenen op jullie medewerking.  
In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een groter model. Geraakt de fluovest kwijt of stuk, dan rekenen 
we € 2,50 aan voor een nieuw exemplaar.  
 
Gimme 
Alle volgers van Gimme werden inmiddels overgezet naar de nieuwe klas- en leerjaarkanalen. Mocht je toch 
problemen ervaren, aarzel niet om de klasleerkracht van uw kind aan te spreken of stuur een mailtje naar onze 
aanspreekpunten voor Gimme. In de kleuterschool neemt juf Marijke (marijke.vermonden@scharrel.be) deze 
taak op zich. In de lagere school is juf Ruth (ruth.goetschalckx@scharrel.be) aanspreekpunt. 
 
Kermis 
Morgen brengen onze kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar een bezoekje aan de kermis. Een 
jaarlijkse traditie die van deze eerste schooldag een nog groter feest maakt!  
 
Graag sporen we jullie aan om te voet of met de fiets naar school te komen tijdens de eerste schooldag. Er zijn 
namelijk enkele verkeerswijzigingen van kracht die de bereikbaarheid met de auto moeilijker maken. Het 
zonnetje schijnt nog volop, reden te meer om de fiets te nemen!  
 
Infoavonden eerste kleuterklas 
Donderdagavond verwelkomen we de ouders van de kinderen van de instap- en eerste kleuterklas in de 
kleuterschool voor de infoavond. We gaan stipt om 19.30 uur van start. Van harte welkom!  
 
De infoavonden voor de andere klassen gaan door op volgende momenten. We starten telkens om 19.30 uur 
met een gezamenlijk moment.  
 

Donderdag 12 september 2019  Infoavond 2de en 3de kleuterklas   
Dinsdag 17 september 2019        Infoavond 4de, 5de en 6de leerjaar  
Woensdag 18 september 2019  Infoavond 1ste, 2de en 3de leerjaar  

 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne start van het nieuwe schooljaar toe! 


