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Proficiat! 
We starten deze nieuwsbrief met héél fijn nieuws. Juf Anneleen en haar vriend Tom werden op 20 oktober 
trotse ouders van een prachtige dochter, Manon. We wensen de kersverse ouders een dikke proficiat!  
 

      
 

Nieuwe kleuters 
Na de herfstvakantie verwelkomen we enkele nieuwe kleuters in onze instap/eerste kleuterklassen. Een grote 
stap voor de kleuters en hun ouders. We heten de nieuwe kinderen van harte welkom in onze school en hopen 
de start zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze juffen staan alvast paraat om hen met de beste zorgen te 
omringen.  
 
Groeiwijzers en portfolio’s 
Voor de vakantie mochten de ouders van onze kleuters de groeiwijzer van hun kind alsook het portfolio voor 
het eerst ontvangen. We vragen om de portfolio’s maandag terug mee naar school te geven. We kijken alvast 
uit naar de feedback van zowel de kinderen als hun ouders.  
 
Boekenbeurs 
Graag willen we jullie bedanken voor de grote opkomst tijdens de boekenbeurs. In totaal mochten we voor 
bijna € 1.000 aan boeken kiezen. De kinderen van onze kleuter- en lagere school zijn blij met de nieuwe boeken 
in de verschillende klasbibliotheken. Dankjewel!  
 
Navormingen en professionalisering 
Juf Tine (Rikkiklas) en juf Katrien (Elmerklas) volgen maandag de tweede ZILL-spiratiedag ‘Het jonge kind in de 
kijker’. Tijdens deze navorming bekijken ze wat de komst van het nieuwe leerplan betekent voor het opvoeden 
en onderwijzen van onze jongste leerlingen. Hopelijk weer heel wat nieuwe inzichten…    
De kleuters van de Elmerklas worden die dag opgevangen in hun hotelklasjes. Juf Martine staat paraat om zich 
te ontfermen over de kleuters van de Rikkiklas.  
 
Donderdag na schooltijd is het personeelsvergadering voor de kleuter- en de lagere school. We werken deze 
keer rond wereldoriëntatie en focussen hierbij op de leerlijn op schoolniveau en de verbinding tussen kleuter- 
en lagere school.  
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Wafelslag 
Niet vergeten! De bestellingen voor de wafelslag kunnen nog t/m vrijdag mee naar school gegeven worden.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week  

Maandag  4 november 2019  Bezoek Woonzorgcentrum (klas 4B) 
Dinsdag 5 november 2019  Scharlement 
Woensdag 6 november 2019  Ouderraad 
Vrijdag 8 november 2019   Zwemmen (3de kleuterklas) 

       

 
 

Hopelijk hebben alle kinderen volop genoten van de herfstvakantie…  
Morgen vliegen we er samen weer in! 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 


