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Proficiat!  

Juf Lies werd afgelopen week trotse mama van een prachtige dochter, Juliette! Een dikke proficiat!  
We wensen juf Lies en Juliette samen een heerlijke tijd toe.  
 

 
 

Afscheid juf Margot 

We starten deze week helaas ook met droevig nieuws. Via deze weg laten we jullie weten dat juf Margot niet 
langer de klastitularis van de Muisklas zal zijn. Juf Margot heeft vorige week een jobaanbieding gekregen buiten 
het onderwijs. De afgelopen periode heeft ze regelmatig van haar dokters te horen gekregen dat een job als 
kleuterjuf niet ideaal is voor haar gezondheid. Juf Margot heeft, in het belang van haar gezondheid en welzijn, 
besloten om de sprong te wagen. We laten haar met pijn in ons hart gaan en wensen haar veel succes met deze 
nieuwe uitdaging.  
 

Juf Amber, die we kennen van de Kikkerklas vorig schooljaar en die momenteel een ambulante functie uitvoert 
in onze school, zal zich de rest van het schooljaar ontfermen over de kleuters van de Muisklas. Met een gerust 
gevoel vertrouwen we de kinderen van de Muisklas aan haar toe. Juf Amber maakt reeds een tijdje deel uit van 
ons team en is vertrouwd met onze school- en kleuterwerking. Ze kijkt er naar uit om samen met juf Katrien 
een duo te vormen in de derde kleuterklas.  

 

Welkom juf Julie 

Vanaf morgen verwelkomen we juf Julie Dries in onze kleuterschool. Juf Julie zal de leerkrachten die 4/5 
werken in de kleuterschool vervangen op hun vrije dag. Concreet wil dit zeggen dat ze op maandag de 
Knorretjesklas van juf An overneemt. Op woensdag neemt ze de Kikkerklas van juf Lief over. Op donderdag 
maken ook de kleuters van de Rikkiklas van juf Tine kennis met haar. Op vrijdag neemt juf Julie de taken van juf 
Marijke in de Bijtjesklas over.  
We heten juf Julie van harte welkom in ons team en hopen dat ze zich snel thuis voelt in onze school.  

 

Ouderraad 

We mochten afgelopen week een aantal nieuwe en enthousiaste leden verwelkomen in onze ouderraad. Het 
Scharrelteam wil de leden van de ouderraad heel graag bedanken voor hun engagement. We kijken uit naar 
opnieuw een boeiende en constructieve samenwerking! 
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Ophalen kleuters 

Het ophalen van de kleuters werd besproken tijdens het kernteam en de ouderraad. Algemeen gezien ervaren 
we de nieuwe werking als positief. Er is meer direct contact tussen de juffen en de ouders van de kleuters. 
Bovendien zorgt deze maatregel voor meer effectieve onderwijstijd voor onze kleuters.  
 

We merken op dat het soms druk kan zijn in de gangen. Graag delen we volgende tip. De polyvalente zaal is 
meestal leeg op het moment dat de kleuters worden opgehaald. Gebruik deze ruimte gerust om de kleuters 
hun jas te laten aandoen. Hier is zeker voldoende ruimte.  

 

Infoavonden  
Deze week staan de infoavonden voor de lagere school op de planning. We gaan telkens van start om 19.30 uur 
in zaal ’t Markenhof. Hier geven we graag een woordje uitleg bij onze prioriteiten op schoolniveau.  
Het algemene gedeelte is zowel op dinsdag als op woensdag te volgen. Na een twintigtal minuten (omstreeks 
19.50 uur) begeven alle ouders en leerkrachten zich naar de klassen. Van harte welkom! 
 
Uitstappen en activiteiten deze week  

Dinsdag 17 september 2019  Zitdag CLB lagere school 
     Infoavond (4de, 5de en 6de leerjaar) 
Woensdag 18 september 2019   Kriebelen (lagere school) 
     Viering (lagere school) 
     Infoavond (1ste, 2de en 3de leerjaar) 
 

 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


