Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 4 MAART 2022
Carnaval
We blikken terug op een geslaagd carnavalsfeest. Wat hebben de kinderen genoten! Een pluim voor alle
creatieve outfits en de prachtig versierde go-carts.
Een bijzondere dankjewel aan alle helpende handen bij het bakken van de pannenkoeken, aan de opzichters voor
een veilige oversteek en aan de fanfare voor de feestelijke muziek! Dankzij jullie werd het een onvergetelijk feest!

Opening woning Koestraat
Deze week wordt de nieuwe woning in de Koestraat feestelijk geopend samen met de kinderen. De kinderen
maken spelenderwijs kennis met de woning a.d.h.v. een zoektocht. Vanaf deze week zullen de muzische lessen
en de repetities van het Scharrelkoor doorgaan in deze nieuwe vestiging.
We maken ook plannen om het nieuwe schoolgebouw feestelijk te openen met ouders en alle betrokkenen bij
dit project. We wachten nog even tot de aanplanting helemaal in orde is. Meer informatie volgt nog!
Helm op fluo top
De actie loopt ondertussen ten einde. We merken op dat de kinderen hun uiterste best hebben gedaan om met
fluovest en fietshelm naar school te komen. We hopen dat we deze goede gewoonte ook na de actie kunnen
blijven aanhouden.
Als afsluiter hebben we een leuke activiteit voor de kinderen in petto. Op donderdag en vrijdag staat er voor elke
klas een uurtje ‘fluofuif’ op de planning. De ‘fluofuif’ gaat door in de woning in de Koestraat. De kinderen mogen
die dag in fluorescerende kleding of met enkele fluorescerende attributen naar school komen.
Belangrijk! Het is niet de bedoeling om hier iets voor aan te kopen. Een fluovest van de school en/of
een fluorescerend accessoire is prima!
Een overzicht van de planning…
Donderdag 10 maart 2022
3de kleuterklas (Elmer en Schildpad)
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar

Vrijdag 11 maart 2022
1ste kleuterklas (Dribbel, Giraf, Bijtje en Kikker)
2de kleuterklas (Rikki en Regenboog)
1ste leerjaar
2de leerjaar
6de leerjaar

Junior Journalist
Naar jaarlijkse gewoonte nemen de leerlingen van het vijfde leerjaar deel aan de wedstrijd Junior Journalist van
Davidsfonds. Thijs Koyen (klas 5b) mocht met zijn opstel de tweede prijs in ontvangst nemen. Via deze weg
wensen we Thijs een dikke proficiat! Knap gedaan!
Lees verder op de volgende pagina!
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Muurschildering kleuterschool
Ondertussen gebruiken we de poort aan de speelweide permanent als in- en uitgang van onze kleuterschool. Om
die ingang wat meer kleur te geven werden de waarden vanuit onze schoolvisie op de muur geschilderd. Hopelijk
zijn jullie ook tevreden met het resultaat?

Personeel
Juf Lief (1ste kleuterklas) blijft voorlopig nog even halftijds aan de slag. Juf Martine staat nog steeds paraat om in
de namiddagen met de kleuters van de Kikkerklas aan de slag te gaan.
Juf Kaat (5de leerjaar) is helaas nog niet aan de beterhand. Haar afwezigheid is verlengd tot aan de paasvakantie.
We blijven duimen voor een goed herstel en hopen juf Kaat snel terug op school te zien. Juf Eline VDN blijft
ondertussen de leerlingen van klas 5b onder haar vleugels nemen.
Navormingen en professionalisering
Maandag in de namiddag volgen juf Marijke en juf Lief de navorming ‘Begrijpend luisteren komt voor begrijpend
lezen’. Juf Martine staat ondertussen paraat in de Kikkerklas. Juf Leslie vervangt juf Marijke in de bijtjesklas.
Woensdag in de namiddag volgt juf Niki de navorming ‘Haal meer uit je tablet in de klas’. We hopen op heel wat
interessante tips & tricks.
Deze week is het personeelsvergadering voor zowel de kleuter- als de lagere school. In de kleuterschool gaan de
leerkrachten aan de slag met de resultaten van de Koala-toetsen. In de lagere school werken we verder aan de
verfijning van ons aanbod voor taalontwikkeling.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Woensdag 9 maart 2022

Opening woning Koestraat
Infomoment Neufchâteau (6de leerjaar)
Inleefdag Klein Seminarie (6de leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

