Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 21 JANUARI 2022
Update corona
De voorbije week zijn er heel wat nieuwe besmettingen gemeld bij leerlingen en leerkrachten van onze school.
Verhoogde waakzaamheid is momenteel van toepassing voor alle leerjaren in onze school. We vragen om het
klaskanaal op Gimme de komende periode goed in de gaten te houden. Bij wijzigingen of nieuwe maatregelen
houden we jullie steeds via deze weg op de hoogte.
Gisteren werd de noodremprocedure opgestart voor de eerste kleuterklassen. De kleuters en leerkrachten zitten
in quarantaine t/m aanstaande dinsdag. Omwille van de isolatieperiode van enkele leerkrachten hebben we
besloten om ook op woensdag de klassen gesloten te houden. We zien de kleuters van de eerste kleuterklas
graag aanstaande donderdag terug op school.
Projectweek Neufchâteau
Normaal gezien stond in februari de eerste projectweek met onze partnerschool in Neufchâteau gepland voor
de leerlingen van het 6de leerjaar. Gezien de huidige maatregelen in Vlaanderen en Wallonië zijn we genoodzaakt
om deze projectweek te annuleren. Het verdere verloop van het project met Neufchâteau wordt nog verder
bekeken. We hopen dat de tweede projectweek (in mei) wel kan doorgaan. Meer informatie hierover volgt nog.
Afwezigheid juf Kaat
Helaas blijft juf Kaat van klas 5b ook volgende week afwezig omwille van ziekte. We wensen haar veel beterschap!
We zoeken intern naar oplossingen zodat de lessen voor de kinderen kunnen doorgaan zoals gepland.
Uitstappen en activiteiten deze week
Dinsdag 25 januari 2022
Donderdag 27 januari 2022
Maandag 31 januari 2022

Zitdag CLB (lagere school)
Ouderraad
Vrije dag

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
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