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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 24 MAART 2023 

 
Jeugdboekenmaand 
Deze week werd er een nieuwe aflevering van ‘The masked reader’ bekeken in alle klassen. Jullie kunnen deze 
ook thuis bekijken via onderstaande linken. Veel plezier!  
 

Aflevering 3 (kleuterschool) 
Aflevering 3 (lagere school) 

 
Boekenbeurs 
Volgende week woensdag organiseert de ouderraad een boekenbeurs in onze school. We heten jullie van harte 
welkom tussen 11.30 en 17.30 uur in zaal ’t Markenhof (ingang via de sportspeelplaats). De opbrengst gaat 
integraal naar de uitbreiding van de klasbibliotheken van de kleuter- en lagere school.  
 

 
 

Kriebelouders 
We merken op dat we dit schooljaar in een aantal klassen en leerjaren een hardnekkig luizenprobleem hebben. 
Vorige week kwamen de kriebelouders langs in onze school. Toekomstgericht willen we na elke vakantie (op 
woensdag) kriebelen in alle klassen van de kleuter- en lagere school. Op die manier trachten we tijdig melding 
te kunnen maken. Voor de behandeling doen we graag beroep op de verantwoordelijkheid van alle ouders.  
 

Oproep! We zijn nog steeds op zoek naar helpende handen. Heb je zin om ons kriebelteam te 
versterken? Geef dan zeker een seintje aan martine.vermeiren@scharrel.be.  

 
Schoolfeest 
Gebakkraam 
Laat ons op het schoolfeest proeven van je bakkunsten en maak kans op een waardebon van €25! 
 

Tijdens het schoolfeest, op vrijdag 21 april, kan je aan het gebakhuis smullen van huisbereide vlaaien, taarten, 
cake,… allemaal bereid door (groot)ouders, tantes, nonkels, etc. van onze leerlingen. Steek jij graag jouw 
(bakkers)handen uit de mouwen? Vul dan het strookje in dat volgende week mee naar huis komt, en geef dit 
terug mee met je kind ten laatste op vrijdag 31 maart.  
Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar ouderraad@scharrel.be (tot en met 31 maart). Iedereen die 
iets lekkers maakt voor het gebakhuis ontvangt een consumptiebon voor een hapje of drankje tijdens het 
schoolfeest. Bovendien wordt er onder de bakkers een waardebon verloot van €25!  
Om uitgestald te kunnen worden in het gebakhuis, dient het gebak tussen 11 en 12 uur afgegeven te worden aan 
het secretariaat op de dag van het schoolfeest.  

Lees verder op de volgende pagina! 

https://youtu.be/6tkQm6aCz3w
https://youtu.be/ko5WFGqHPQk
martine.vermeiren@scharrel.be
ouderraad@scharrel.be
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Tombolalotjes 
Heb je nog tombolalotjes liggen die aangeschaft waren voor het (door corona afgelaste) schoolfeest in 2020? 
Deze kunnen hergebruikt worden voor de tombola van dit jaar. Neem een foto van elk lotje en mail dit door naar 
ouderraad@scharrel.be. Deze nummers worden toegevoegd aan de trekking.  
 
Inzameling Syrië en Turkije 
Ondertussen werden de dozen met de ingezamelde materialen naar de post gebracht. Met de basisscholen van 
vzw Mirho hebben we maar liefst 71 goed gevulde dozen kunnen bezorgen. We willen jullie bedanken voor de 
gulle schenkingen.  
 
Nieuws van buiten de school 
  Effectief studeren  Meer informatie via deze link 
  (Webinar voor ouders) 
 

KIES - groep   Meer informatie via deze link 
  (Begeleiding kinderen scheiding) 
  

Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 27 maart 2023  Uitstap Groenhof (tweede kleuterklas) 
  Dinsdag 28 maart 2023  Medisch onderzoek (klas 4a en klas 4b) 
      Werkgroep scholenband  
      Personeelsvergadering (kleuter- en lagere school) 
  Woensdag 29 maart 2023  Medisch onderzoek (klas 4c) 
      Boekenbeurs 
  Donderdag 30 maart 2023 Speelmoment (eerste kleuterklas) 
      Roadtrip (zesde leerjaar) 
 
  

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

ouderraad@scharrel.be
https://www.eventbrite.be/e/tickets-effectief-studeren-hoe-je-je-kind-daarbij-kan-ondersteunen-415258939667
https://www.hoogstraten.be/uit-in-hoogstraten/agenda/kies-groep-begeleiding-van-kinderen-bij-scheiding

