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Update corona 
Besmetting leerkracht 
Bij een leerkracht van onze school werd een besmetting met corona vastgesteld. Een aantal extra maatregelen 
werden daarom opgelegd voor de leerlingen van het derde leerjaar en enkele personeelsleden.  
De geraadpleegde artsen van de preventiedienst en het CLB hebben vastgesteld dat een leerling een hoog risico 
loopt. Verder stelt men vast dat het voor de overige leerlingen en enkele betrokken leerkrachten om een laag 
risico gaat. Zij dienen hun contacten te beperken gedurende 14 dagen na het laatste contact.   
 

Cijfers Hoogstraten 
We merken dat de cijfers in Hoogstraten opnieuw stijgen. Extra voorzichtigheid is daarom aangewezen. Blijf goed 
voor jezelf en elkaar zorgen, wees voorzichtig…  
Hopelijk kunnen we de laatste weken van het schooljaar samen tot een mooi einde brengen.  
 

Mondmaskers 3de graad 
Deze week werden er versoepelingen aangekondigd voor het dragen van het mondmasker in het 5de en 6de  
leerjaar. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar mogen hun mondmaskers buiten afzetten indien intense fysieke 
contacten vermeden worden. 
Gezien de beperkte ruimte op onze speelplaats vragen we de kinderen toch om het mondmasker voorlopig nog 
te dragen tijdens de speeltijden. Deze afspraak werd gemaakt met de scholen van onze scholengemeenschap. 
Ook in de secundaire scholen in Hoogstraten is het dragen van een mondmasker op de speelplaats nog steeds 
verplicht, gezien het stijgend aantal besmettingen in Hoogstraten.   
Tijdens buitenactiviteiten waarbij we kunnen garanderen dat er geen intens fysiek contact is kan en mag het 
mondmasker uiteraard wel afgedaan worden. 
 

 

 
Personeel 
Juf Karin laat weten dat ze van de pensioencommissie bericht heeft gekregen om, per ingang 1 juni 2021, 
vervroegd met pensioen te mogen gaan. Met dit bericht kondigt zich dan ook een nieuw hoofdstuk in haar leven 
aan. We kennen juf Karin als een sterke inhoudelijke leerkracht, ze was jarenlang een vaste waarde in ons team. 
We willen haar dan ook bedanken voor de inzet voor onze school.  
We hopen dat juf Karin een mooie toekomst wacht en dat ze elke dag mag genieten van de dingen die haar 
gelukkig maken. Namens het ganse Scharrelteam wensen we juf Karin het allerbeste toe. 
 

Na een intensieve revalidatie zien we volgende week juf Noor terug. Achter de schermen nam ze al enkele 
maanden opnieuw de zorg op leerkracht- en schoolniveau voor de bovenbouw op. We zijn blij om juf Noor terug 
écht bij ons te hebben. Welkom terug, juf Noor! We wensen je een fijne start toe!  
 

Jammer genoeg moeten we hierdoor afscheid nemen van meester Quinten. Na zijn opdracht als leerkracht 
bewegingsopvoeding in de kleuterschool, nam hij de afgelopen weken een ambulante functie op in onze school.  
Volgende week zien we meester Quinten nog even terug tijdens de sportdag voor de lagere school. Via deze weg 
willen we hem graag bedanken voor de inzet voor onze school en de fijne samenwerking tijdens de voorbije 
maanden.  
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Smalle gangetje 
Stad Hoogstraten laat weten dat men dit weekend aan de slag gaat met de 3D-schildering in het smalle gangetje. 
De werken starten op zaterdag 5 juni met de grondlaag, daarna wordt er twee dagen geschilderd. Maandagavond 
zou alles klaar kunnen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, wordt er op dinsdag verder gewerkt.  
Het smalle gangetje zal enkele dagen niet gebruikt kunnen worden. Ons rijtje van het smalle gangetje zal 
bijgevolg aanstaande maandag (en mogelijk ook op dinsdag) niet kunnen doorgaan. Houden jullie hier rekening 
mee? Alvast bedankt!  
 
Ouderbevragingen 
Dankjewel aan alle ouders die tijd hebben gemaakt om de ouderbevraging in te vullen. Algemeen gezien merken 
we een grote tevredenheid bij ouders. Dat doet ons goed!  
Deze week gingen we aan de slag met de bevragingen tijdens de bijeenkomst van het kernteam. De resultaten 
worden ook besproken tijdens de volgende ouderraad. Nadien volgt een algemene terugkoppeling via deze 
nieuwsbrief.  
 
Sportdag lagere school 
Volgende week vrijdag is het sportdag voor de lagere school. Voor de kinderen van het eerste en tweede 
leerjaar hebben we allerlei activiteiten in en rond de school voorzien. De sportdag voor het derde en vierde 
leerjaar gaat door op de voetbalpleinen van Minderhout VV. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar worden 
verwacht in de Mosten voor teambuildingsactiviteiten en initiatielessen wakeboard, waterskiën,… Het gaat 
ongetwijfeld een fantastische dag worden!  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 7 juni 2021  Hidrodoe (4de leerjaar) 
 Dinsdag 8 juni 2021   Zitdag CLB (kleuterschool) 
     Auteurslezing Stefan Boonen (5de leerjaar) 
     Oudercontacten (kleuterschool) 
 Woensdag 9 juni 2021  Oudercontacten (kleuterschool) 
 Donderdag 10 juni 2021  Oudercontacten (kleuterschool) 
 Vrijdag 11 juni 2021  Sportdag (lagere school)  
      
  

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 


