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Personeelsvergadering 

Dinsdag gingen we tijdens onze personeelsvergadering aan de slag rond kind- en oudercontacten. Tijdens het 

tweede deel van onze vergadering mochten we enkele leden van onze ouderraad verwelkomen. Aan de hand 

van stellingen gingen we aan de slag rond oudercontacten. De interactie tussen leerkrachten en ouders zorgde 

voor een fijne dynamiek. Samen met ouders en leerkrachten nadenken over oudercontacten: een knap staaltje 

‘Samen school maken!’. Bedankt voor jullie aanwezigheid en actieve deelname! 

           

 
Een geZILLige gang 
In de lagere school werden deze week panelen opgehangen volgens het ordeningskader van ‘Zin in leren! Zin in 
leven!’. Bedoeling is om op deze manier het nieuwe leerplan zichtbaar te maken voor kinderen en ouders door 
foto’s van allerlei activiteiten op te hangen. We zijn meer dan tevreden over het resultaat. Hopelijk zijn jullie 
ook fan? Dankjewel aan de werkgroep ZILL om dit te realiseren!  

 

      

 
Verkiezingen kernteam 
Afgelopen week werden er verkiezingen gehouden voor het kernteam. Juf Margot heeft helaas ons 
Scharrelteam verlaten. Hierdoor moesten we opnieuw op zoek naar een klasleerkracht die de kleuterschool, 
samen met juf Ann Jespers, zal vertegenwoordigen in ons kernteam.  
 

Tromgeroffel… Juf Katrien kreeg de meeste voorkeurstemmen. Katrien voelt zich heel vereerd maar heeft voor 
zichzelf nagedacht en besloten om het aanbod niet te aanvaarden. De combinatie met werk en gezin lijkt voor 
haar niet haalbaar. Uiteraard respecteren we haar beslissing.  
Juf Iris had bijna evenveel voorkeurstemmen en zal vanaf nu deel zal uitmaken van het kernteam. We heten 
haar van harte welkom en zijn ervan overtuigd dat ze deze taak met veel ‘goesting’ en engagement zal 
opnemen.  
 

Deze donderdag zit het kernteam opnieuw rond de tafel. We bespreken de vorderingen van de verschillende 
werkgroepen, evalueren de infoavonden, bespreken ons 2-daagse ‘Scharrel(studie)kamp’ en bereiden de 
komende personeelsvergadering en studiedag voor.  
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Ophalen lagere school 

Graag willen we jullie eraan herinneren dat ouders die hun kinderen ophalen aan de fietsenrij wachten aan het 

smalle gangetje, aan zaal ‘t Markenhof of in de Kuip. Mogen we jullie vragen om niet te wachten aan de poort 

van de fietsenrij? Alvast bedankt voor jullie medewerking.  

 

Kinderrechtendag 

Op donderdag 17 oktober is het kinderrechtendag. Als kinderrechtenschool hebben we hier veel aandacht voor 

en zitten de kinderrechten verweven in ons dagelijks aanbod. Toch vinden we het belangrijk om dit onderwerp 

regelmatig ook expliciet onder de aandacht te brengen. In elke klas zullen de kinderrechten daarom deze week, 

aan de hand van verschillende materialen, aan bod komen.  

Tijdens de muzische lessen van juf Lut (lagere school) zal het kinderrechtenlied ook aangeleerd of opgefrist 

worden.   

 
 

 

Dag van de armoede 

Ook op donderdag 17 oktober is het dag van de armoede. Graag brengen we ook dit onderwerp onder de 

aandacht. De leerlingen van de 2de en 3de graad gaan die dag naar een theatervoorstelling rond armoede. Deze 

voorstelling wordt georganiseerd door Stad Hoogstraten en gaat door in de Rabboenizaal.  

Aan de poorten van onze school zullen witte lakens uithangen, als symbool voor de strijd tegen armoede bij 

kinderen en mensen in het algemeen. De leerkrachten zullen ook een wit lintje opspelden.  

 

Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag is het dag van de jeugdbeweging. Alle kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen die 

dag in hun uniform naar school komen.  

 

Uitstappen en activiteiten deze week  
Dinsdag 15 oktober 2019   Speelmoment instapklas  
     Zitdag CLB lagere school 
     Scharlement 

 Donderdag 17 oktober 2019  Kinderrechtendag 
      Dag van de armoede 
 Vrijdag 18 oktober 2019   Dag van de jeugdbeweging 
      Naar het bos (3de leerjaar) 
      Atelier (1ste en 2de leerjaar) 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


