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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 29 MAART 2020 

 
Tip voor wie de nieuwsbrief leest via Gimme!  
Download deze brief voor de volledige versie! 

 
Uitdaging van de dag 
We mochten deze week weer heel wat leuke foto’s ontvangen. Wat fijn dat jullie zo enthousiast meedoen met 
onze uitdagingen van de dag. Deze week komen de laatste uitdagingen jullie richting uit… 
Zijn jullie er klaar voor? We kijken alvast uit naar al jullie avonturen!  
 

         
 
Opvang coronavirus 
Ook deze week voorzien we in onze school opvang voor kinderen waarvan de ouders zelf niet in opvang 
kunnen voorzien. Via deze weg willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie verantwoordelijkheidszin.  
We merken dat enkel ouders in nood beroep doen op de opvang. We beseffen dat het niet evident is en 
appreciëren jullie inzet enorm. Samen krijgen we dit virus klein.  

 

Ook tijdens de paasvakantie is er noodopvang voorzien voor kinderen van ouders die werken in de zorgsector, 
veiligheidsdiensten, voedingssector en ouders die geen andere opvang hebben voor hun kind. We werken 
hiervoor samen met Stad Hoogstraten en Ferm kinderopvang. Vergeet niet tijdig in te schrijven.  
Ouders die van thuis kunnen werken of thuis zijn, worden ook tijdens de paasvakantie geacht hun kind(eren) 
thuis te houden. Kinderen die enige ziektesymptomen vertonen, moeten thuis blijven. . 
 
Ondertussen in het Scharrelteam 
Uiteraard blijven onze juffen en meesters achter de schermen druk in de weer. Samen investeren we in de 
kwaliteit van het onderwijs in onze school. We blijven volop aan de slag met wereldoriëntatie in de lagere 
school en werken verder aan de hoekenfiches voor de kleuterschool.  
Verder investeerden we afgelopen week in evaluatie door o.a. een debat te voeren via verschillende online 
gesprekken. We maakten ook onze eigen Pinterest en inspireerden elkaar met heel wat ideeën om zinvol te 
evalueren.  
We brachten de doelstellingen die we bereiken met activiteiten op schoolniveau (speeltijden, speelmaatjes,…) 
in kaart en maakten hierbij overkoepelende activiteitenfiches a.d.h.v. het nieuwe leerplan.  
Daarnaast zijn we volop aan de slag met het uitwerken van de buitenhoeken in de kleuterschool, schrijven we 
ons zorgbeleid verder uit, werden er in het zesde leerjaar oudercontacten gevoerd rond studiekeuze,…  
Een welgemeende dankjewel aan het Scharrelteam voor hun inzet en engagement!  
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Annulatie activiteiten 
Wellicht hebben jullie in de media de update na de nationale veiligheidsraad van afgelopen vrijdag vernomen. 

De huidige maatregelen werden verlengd tot en met zondag 19 april. Mogelijk volgt nadien opnieuw een 

verlenging met twee weken.  
 

Helaas zijn we genoodzaakt een aantal activiteiten te annuleren. De knutselnamiddag voor het lenteconcert 

van het Scharrelkoor zal helaas niet kunnen doorgaan tijdens de paasvakantie.  
 

In overleg met de ouderraad werd besloten om het schoolfeest op zaterdag 25 april 2020 te annuleren. We 

vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Zelfs al zou er een versoepeling van de 

maatregelen volgen na 19 april, dan nog lijkt het ons onverantwoord om zoveel mensen van verschillende 

generaties samen te brengen. Meer informatie over de tombola volgt nog.  
 

Helaas hebben we ook bericht gekregen vanuit het bisdom Antwerpen. De eerste communie en het vormsel 

zullen dit voorjaar niet doorgaan. Vanuit de parochie laat men ons weten dat men alles in het werk zal stellen 

om de kinderen en jongeren, samen met hun familie en vrienden, een mooi communiefeest te schenken op 

een latere datum en mogelijk ook op een aangepaste manier. Voorlopig zijn er nog geen details bekend. Van 

zodra we meer informatie hebben, horen jullie dat zeker via deze wekelijkse nieuwsbrief.  

Heb je vragen? 
Aarzel niet om de zorg- of klasleerkracht van uw kind(eren) te contacteren indien u vragen of bedenkingen 
heeft. Zoals steeds staan we paraat om de kinderen te begeleiden en ondersteunen waar mogelijk.  
Alle mailadressen van onze leerkrachten zijn te vinden op onze website. 
 
Tijdens de coronacrisis is ook de CLBch@t uitzonderlijk open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 14 en 21 uur. Ook tijdens de paasvakantie is het mogelijk om een medewerker van het CLB via deze weg 
te contacteren.  
 
Belangrijk! 
Blijf Gimme goed volgen. Via de klaskanalen komt alle informatie binnen. Mogelijke wijzigingen zullen ook via 
deze weg gecommuniceerd worden.  
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie het beste toe in deze moeilijke periode.  
Zorg goed voor jezelf en elkaar…  

Tot binnenkort! 

 
 
 
 

https://www.scharrel.be/samen-school-maken/scharrelteam/
https://www.clbchat.be/

