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Dag van de jeugdbeweging 
Jaarlijks zetten we een aantal activiteiten en gebeurtenissen extra in de kijker. Vrijdag was het de beurt aan de 
‘dag van de jeugdbeweging’. Sfeer en ambiance verzekerd! De leerlingen hebben ervan genoten (en stiekem de 
leerkrachten ook!). Dankjewel aan de jeugdbewegingen van Minderhout en de aanspreekpunten binnen ons 
team om van deze dag een groot succes te maken!  
Alle leerlingen van de lagere school gingen naar huis met een persoonlijk sjaaltje van onze school. Mogen we 
jullie vragen om dit maandag mee terug te brengen? Graag gebruiken de sjaaltjes ook in de loop van de komende 
maanden/jaren wanneer we op uitstap gaan. Alvast bedankt! 
 

    
 

Update corona 
In het tweede leerjaar werd vandaag bij een leerling een besmetting met corona vastgesteld. De geraadpleegde 
artsen hebben beslist om de besmette leerling en het gezin in quarantaine te plaatsen. Men stelt vast dat het 
om een zeer beperkt risico gaat. Dit wil zeggen dat de kans klein is dat andere kinderen ook besmet geraken.  
De kinderen van het tweede leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ook activiteiten na de schooluren 
kunnen blijven plaatsvinden. Wel is verhoogde waakzaamheid aangeraden. Blijf dus, zoals steeds, de gezondheid 
van de kinderen goed opvolgen. Indien er symptomen optreden, neem je contact op met de huisarts en verwittig 
de school.  
 

Omschakeling code oranje 
Ondertussen hebben we als school de omschakeling naar code oranje gemaakt. De maatregelen die daarbij horen 
blijven online te raadplegen. Je kan deze steeds terugvinden in het archief op Gimme.  
 

Graag willen we nog even de aandacht vestigen op het feit dat eigen speelgoed in deze fase niet langer toegelaten 
is in onze school. Go go’s en Pokémonkaarten blijven dus voorlopig even thuis.  
Heb je verder nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via het secretariaat van de school of via 
info@scharrel.be.  
 

Na overleg met de preventieadviseurs van onze school, Stad Hoogstraten en Sportoase werd besloten om de 
zwemlessen ook in code oranje te laten doorgaan. We houden de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten 
hierbij nauwlettend in de gaten. Sportoase heeft zich geëngageerd om de maatregelen ook in deze nieuwe fase 
strikt op te volgen.  
 

Oudercontacten kleuterschool 
Volgende week zijn het oudercontacten voor de kleuterschool. We kijken er alvast naar uit om constructief in 
gesprek te gaan, in het belang van de verder opvolging van de kleuters. 
Mogelijk sluit de zorgleerkracht aan tijdens de gesprekken. Dit steeds in het kader van een kwaliteitsvolle 
opvolging van onze leerlingen.  
Communicatie met ouders is een belangrijke pijler binnen onze schoolvisie. Om die reden volgt ook juf Eline 
opnieuw een aantal gesprekken mee.  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


