Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 29 APRIL 2022
Werkgroep scholenband
Goed nieuws! Onze partners uit Zambia hebben hun visum goed ontvangen. Dat wil zeggen dat ze zondag het
vliegtuig kunnen nemen richting België. We kijken er alvast naar uit om hen te ontmoeten.
Volgende week maken alle leerkrachten en leerlingen kennis met onze nieuwe partners. Een verslag van deze
eerste week lezen jullie volgende week op de nieuwsbrief.
Opening woning Koestraat
We hopen jullie zaterdag te mogen verwelkomen in en rond de woning van
de Koestraat. Tussen 11 en 17 uur zetten we onze deuren open en kunnen
jullie kennis maken met de nieuwe lokalen en groene speelplaats. Iedereen
is van harte welkom! De ingang is voorzien via de voordeur in de Koestraat.
We voorzien een fietsenparking op de sportspeelplaats.
We zijn er helemaal klaar voor om de uitbreiding van onze school (inclusief
de nieuwe speelplaats) aan jullie te tonen. Heel graag tot dan!
Niet vergeten!
Zorg voor een opgeladen smartphone.
Op die manier kan de interactieve voorstelling vlot verlopen.
Vrij podium!
We voorzien een vrij podium voor leerlingen van de lagere school.
Bij aankomst kunnen de groepjes zich aanmelden aan het podium.
Vergeet niet de juiste muziek mee te brengen!
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 2 mei 2022

Dinsdag 3 mei 2022

Woensdag 4 mei 2022
Donderdag 5 mei 2022
Vrijdag 6 mei 2022

Reanimatie (klas 6c)
Personeelsvergadering
Infoavond Neufchâteau (zesde leerjaar)
Theater (eerste en tweede leerjaar)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Workshop IKO (klas 3a en klas 3b)
Infoavond kasteelklassen (vijfde leerjaar)
Reanimatie (klas 6a)
MOEV Hockey (derde en vierde leerjaar)
Project drugs (zesde leerjaar)
Reanimatie (klas 6b)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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