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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 3 JANUARI 2021 

 
Beste wensen 
We hopen dat alle kinderen samen met hun ouders genoten hebben van deze welverdiende vakantie. Namens 
het Scharrelteam geven we jullie graag via deze weg de beste wensen door voor het nieuwe jaar. We wensen 
jullie een goede gezondheid en veel mooie momenten toe. Hopelijk kunnen we samen van 2021 een 
succesverhaal maken.  

 
 
Reizen in de kerstvakantie 
Ondertussen werden de reisregels aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de 
mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, 
hoe beter voor de verspreiding in het algemeen en dus ook voor de scholen.  
 

Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk 
na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test 
ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een 
negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.  
 

Tijdens de verplichte quarantaineperiode mag de school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het is namelijk 
een gezondheidsrisico om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.  
 
Welkom in onze school 
Maandag verwelkomen we 8 nieuwe kinderen in onze kleuterschool. We wensen de kersverse kleuters en hun 
ouders veel succes toe bij deze grote stap. We kijken er naar uit om samen met jullie op weg te mogen gaan.   
 
Nieuwe leerlingenagenda 
Voor de vakantie werd de nieuwe leerlingenagenda voor de leerlingen van de lagere school geëvalueerd door de 
kinderen en leerkrachten. Ook de ouderraad werd hierover bevraagd. Naar aanleiding van deze bevraging heeft 
de werkgroep zelfstandigheid een aantal aanpassingen gedaan. De aangepaste versie zal vanaf deze week in de 
boekentas van de leerlingen te vinden zijn. In de loop van de komende weken gaan we verder aan de slag met 
de uitwerking van een voorblad met algemene toelichting over onze werking. We bekijken ook verder hoe we de 
agendablaadjes kunnen bundelen.  
 
Personeel 
Helaas starten we ook in het nieuwe jaar met enkele afwezige collega’s. Juf Lies (tweede kleuterklas) moest voor 
de vakantie een aantal onderzoeken ondergaan en mag voorlopig nog niet terug van start gaan. Afhankelijk van 
het effect van de behandeling zien we juf Lies terug op 20 januari. Juf Julie vervangt haar in de Regenboogklas.  
 

Juf Loes is voor de vakantie van een stelling gevallen. De komende periode mag ze niet steunen op haar voet. Juf 
Loes zal daarom afwezig zijn tot aan de krokusvakantie. Achter de schermen blijft ze de kinderen mee opvolgen. 
Juf Ellen Kersemans vervangt haar ondertussen in het tweede leerjaar. De kinderen kennen juf Ellen al van vorig 
schooljaar. 
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In het vierde leerjaar staat juf Ilse vanaf maandag opnieuw paraat. We zijn blij haar terug bij ons te hebben! Juf 
Anneleen gaat maandag terug naar de dokter. Wellicht zal haar afwezigheid verlengd worden. De komende 
weken staat juf Martine (die de vervanging van juf Ilse op zich nam) op donderdag en vrijdag paraat om de 
kinderen van klas 4b te begeleiden.  
 

De afwezigheid van zowel juf Noor als meester Sander werd verlengd. Juf Annelies en juf Michelle zetten hun 
vervangingsopdracht verder door. We wensen de collega’s veel beterschap en duimen voor een spoedig herstel.  
 
Innige deelneming 
Op donderdag 24 december is Annie Desmedt overleden. Annie was een dorpsfiguur in Minderhout. In onze 
school was ze actief in het plaatselijk comité. We kennen Annie als een geëngageerd persoon met het hart op de 
juiste plaats. Mensen verbinden en samenbrengen was haar levenswerk, dat was ook in onze school heel 
voelbaar… We wensen de familie en vrienden van Annie veel sterkte bij dit verlies.  
 

 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 4 januari 2021  Instapdag nieuwe kleuters 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 
 
  
 
 


