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Infoavonden 

Het Scharrelteam wil jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid en aandacht tijdens de infoavonden van de 
afgelopen weken. In de loop van deze week zullen de verschillende presentaties ook met jullie gedeeld worden 
via Gimme.  
 

 
 

Voorschoolse opvang 
Vanaf maandag zal de voorschoolse opvang in de lagere school bij mooi weer plaatsvinden op de speelplaats 
van de lagere school. Op deze manier kunnen we meer bewegingsruimte creëren voor de kinderen, ze kunnen 
hier naar hartenlust spelen. De deur van de turnzaal blijft dienen als toegang voor de voorschoolse opvang.  De 
kinderen mogen zelf verder wandelen tot op de speelplaats.  
 
Navorming 
Juf Katrien van de Elmerklas en juf Tine van de Rikkiklas volgen morgen de ZILL-spiratiedag ‘Het jonge kind in de 
kijker’. Tijdens deze dag bekijken ze wat de komst van het nieuwe leerplan betekent voor het opvoeden en 
onderwijzen van onze jongste leerlingen.  
Juf Martine zal zich de hele dag ontfermen over de kleuters van de Rikkiklas. De kleuters van de Elmerklas gaan 
in de voormiddag naar Rollebolle en mogen in de namiddag op bezoek in hun hotelklasjes.  
 
Scharrel(studie)kamp 
De juffen en meesters zijn alvast hun koffers aan het maken. Deze week gaan ze namelijk op 2-daagse naar de 
Hoge Rielen. Er staat hen een boeiend programma te wachten met heel wat inhoudelijke sessies rond onze 
prioriteiten. Uiteraard werden er ook een aantal teambuildingactiviteiten voorzien. We hebben er alvast zin in!  
De kinderen genieten ondertussen van enkele dagen vrijaf. We hopen dat ze volop kunnen spelen en genieten!  
 
Uitstappen en activiteiten deze week  

Maandag 23 september 2019  Rollebolle (3de kleuterklas) 
Woensdag 25 september 2019  Pedagogische studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
Donderdag 26 september 2019   Pedagogische studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
Vrijdag 27 september 2019  Scharrelloop  
 

 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


