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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 30 SEPTEMBER 2022 

 
Bericht vanuit het schoolbestuur 
 

 
  
Wist je dat?  
Sinds deze week hebben we, op de beide vestigingen van onze school, een bijzonder plekje ingericht. Kinderen 
die kampen met verdriet of verlies, klein of groot, kunnen hier terecht voor troost en kracht…  
De kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van het derde leerjaar knutselden ‘knuffelstenen’ die nu 
rond een boom op de speelweide (kleuterschool) en in de tuin (lagere school) liggen. Kinderen die nood hebben 
aan extra kracht of troost kunnen een steen vastnemen en warm laten worden in hun handen. De stenen kunnen 
ook mee naar de klas of naar huis genomen worden.  
 

Tip! Wil je zelf een steen knutselen en zo kracht geven aan kinderen die het nodig hebben?  
Twijfel dan niet, er kunnen nog heel wat stenen bij!  
 

 

 
 

Lees verder op de volgende pagina! 

Dag beste ouders en leerlingen, 
 

Op donderdag 29 september zijn de drie Hoogstraatse schoolbesturen gefusioneerd. KOBA 
Hoogstraten vzw, VITO vzw en Spijker vzw verdwijnen en werken voortaan samen verder onder 
de naam Mirho vzw. De nieuwe groep verzamelt twee kinderdagverblijven, twee internaten, vier 
basisscholen en vier secundaire scholen. Samen geven we werk aan meer dan 900 
personeelsleden en dragen we zorg voor ruim 5300 kinderen en jongeren.  
 

De schaalvergroting biedt vooral juridische en administratieve voordelen. De huidige scholen 
blijven gewoon bestaan maar gaan wel intensiever samenwerken voor domeinen zoals 
boekhouding, ICT, bouw en patrimonium, personeelsadministratie en preventie. Door de 
krachten te bundelen wordt de werking efficiënter en de aanpak professioneler. Zo wil het 
nieuwe bestuur de scholen, leerkrachten en leerlingen nog beter ondersteunen en krijgen de 
directies en leerkrachten op termijn de kans om nog meer te focussen op het lesgeven, het 
opvoeden en begeleiden van onze kinderen en jongeren. We willen een kader creëren voor de 
best mogelijke leeromstandigheden.  
 
Naar aanleiding van de fusie publiceerden we ook een perstekst. Wie graag meer weet over de 
fusie en onze nieuwe vzw, kan terecht op de startpagina van www.mirho.be.  
 
Vriendelijke groeten, 
Bea Van Bergen en Joeri Van Gils, het directieteam van Mirho 
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Grootouderfeest 
Volgende week woensdag en donderdag verwelkomen we de grootouders van onze kleuters in onze school voor 
het jaarlijkse grootouderfeest. Dit schooljaar hebben we allerlei activiteiten rond het thema ‘beroepen’ voor hen 
in petto. Sportieve schoenen en een warme jas (bij slecht weer) is aangewezen. We kijken er alvast naar uit!  
 
Saved by the bell 
Volgende week zetten we het recht op onderwijs extra in de kijker bij onze leerlingen van de lagere school. We 
doen dat, samen met heel wat andere scholen, aan de hand van de campagne ‘Saved by the bell’. Die dag laten 
we onze schoolbel extra rinkelen. We vragen alle kinderen van de lagere school om op woensdag 5 oktober een 
bel (fietsbel, muziekinstrumentje,…) mee naar school te brengen.  
 

Leuk weetje! Ook onze partnerschool in Zambia doet mee aan de actie! Uiteraard wisselen we 
een filmpje van dit moment in beide scholen uit.  

 
Uitstappen en activiteiten deze week 
  Maandag 3 oktober 2022   Medisch onderzoek (klas 6a) 
  Woensdag 5 oktober 2022  Grootouderfeest (kleuterschool) 
       Saved by the bell (lagere school) 
       Medisch onderzoek (vijfde leerjaar) 
  Donderdag 6 oktober 2022  Grootouderfeest (kleuterschool) 
  Vrijdag 7 oktober 2022   Vrije dag 
 
        

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


