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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 26 JANUARI 2020 

 
Brugproject 
We blikken terug op een zeer geslaagd brugproject. Samen met Anneke Tanneke en Arie Bombarie gingen de 
kleuters van de 3de kleuterklas actief op ontdekking in de lagere school. Ondertussen hebben de jongens en 
meisjes van het eerste leerjaar er heel erg van genoten om terug even te mogen vertoeven in de kleuterschool.  
 

           

Schaatsen 
Noteer het alvast in jullie agenda… Op dinsdag 3 maart gaan de leerlingen van de lagere school schaatsen in 
Herentals. Meer informatie volgt via Gimme.   
 
Planning oudercontacten 
Omwille van een groot aantal afwezige leerlingen (ziekte) missen we nog heel wat briefjes voor de 
oudercontacten. Mogen we jullie vragen om ons de brieven zo snel mogelijk te bezorgen? Op die manier 
kunnen we de definitieve planning opmaken. We vragen jullie graag nog even geduld…   
 
Zin in leren! Zin in leven! 

In het kader van ons jaarthema ‘Je mag zijn wie je bent, ieder zijn talent’ zetten we maandelijks een 

ontwikkelveld van het leerplan in de kijker. Telkens is een bepaald leerjaar verantwoordelijk voor de uitwerking 

hiervan. In de maand december was het de beurt aan het tweede leerjaar, zij zetten met veel plezier het 

ontwikkelveld ‘Wiskundig denken’ in de kijker.  

Elke klas van de kleuterschool mocht schatten hoeveel snoepveters er in een pot zaten. In de lagere school 

kreeg men dezelfde opdracht met letterkoekjes.  

Afgelopen week gingen de jongens en meisjes van het tweede leerjaar op bezoek bij de winnende klassen.  

De kinderen van klas 6b en de kleuters van de Knorretjesklas vielen in de prijzen en mochten de inhoud van de 

potten opsmullen… Dat was lekker! Een dikke proficiat!  
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In januari is het de beurt aan het vijfde leerjaar. Zij hebben de opdracht gekregen om het ontwikkelveld 

‘Motorische en zintuigelijke ontwikkeling’ in de focus te zetten.  

Deze week zullen er daarom op de speelplaats van zowel de kleuter- als de lagere school fiches met 

bewegingsopdrachten uithangen. De opdrachten zullen zowel tijdens de lessen als tijdens de speeltijd 

uitgevoerd worden. We wensen de kinderen alvast veel bewegingsplezier toe! 

 

Gedichtendag 
Donderdag is het gedichtendag. Poëzie zal doorheen de dag een rode draad vormen. Kinderen gaan aan de slag 
met een creatieve uitwerking van gedichten, leerlingen en leerkrachten zullen gedichten voordragen,…   
Zoals jullie weten mogen er nog steeds gedichtjes mee naar school gebracht worden.  
We kijken er alvast naar uit!  
 
Navormingen en professionalisering 
In het kader van de leerbegeleiding in onze school volgen juf Tinne, juf Noor en juf Ruth vrijdag een navorming 
van RekenTrapperS. De kinderen van het vierde leerjaar zijn die dag in goede handen bij juf Bieke en juf Anouk.    
 
Bowling ouderraad 
De samenwerking met onze ouderraad dragen we hoog in het vaandel. Naast de overlegmomenten en de 
activiteiten die we organiseren voor onze school, mag er ook wel eens ontspanning zijn. Afgelopen vrijdag 
gingen de leerkrachten samen met de leden van de ouderraad bowlen. Op die manier trachten we de band 
tussen het Scharrelteam en de ouderraad te versterken. Uiteraard mocht een gezellig etentje nadien niet 
ontbreken. We hebben genoten van deze gezellige avond!  
 

    
 
De ouderraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse?  
Aarzel niet om een mailtje te sturen naar ouderraad@scharrel.be.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 27 januari 2020   Vrije dag 
 Dinsdag 28 januari 2020   Bezoek AZ Sint-Jozef Malle (tweede leerjaar) 

Bezoek politie (zesde leerjaar) 
Donderdag 30 januari 2020  Gedichtendag 

      Verkeerspark (zesde leerjaar) 
      Infoavond (eerste leerjaar) 
       
       

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


