Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 17 JUNI 2022
Scharlewiet
Vandaag zit het Scharlement voor de laatste keer in deze samenstelling bij elkaar. Dankjewel aan deze vrolijke
bende! We hebben genoten van jullie enthousiasme en engagement.

We sluiten het jaar af met een nieuwe aflevering van ‘Scharlewiet’. Benieuwd naar onze belevenissen?
Klik dan hier en geniet van onze avonturen!
Muziek aan de poort
Maandag starten we de laatste volledige week van het schooljaar. Daarom voorzien enkele leerlingen van onze
school ’s ochtends live muziek aan de schoolpoorten. Blijf dus gerust wat langer aan de schoolpoort staan. Alvast
bedankt aan onze muzikanten!
Oudercontacten
Volgende week zijn er oudercontacten voor ouders van kinderen in de lagere school. We kijken alvast uit naar
boeiende gesprekken. De ingang is voorzien via de poort aan de sportspeelplaats. Heel graag tot dan!
Net zoals in de kleuterschool voorzien we een aantal laptops en vragen we jullie om even tijd te maken voor onze
(online) ouderbevraging. De ambulante leerkrachten staan paraat om jullie te ontvangen. Alvast bedankt voor
jullie deelname.
Proclamatie kleuters
Woensdag is het feest voor de kleuters van de derde kleuterklas. De kinderen zijn namelijk helemaal klaar voor
het eerste leerjaar en ontvangen die dag hun kleuterdiploma. Samen met de ouders kijken we uit naar deze
feestelijke gebeurtenis.
Kijkwendag
Vrijdag is het ‘kijkwendag’ in onze school. Alle kinderen brengen die dag in de voormiddag een bezoekje aan de
klassen van het volgende leerjaar. Er staan heel wat leuke activiteiten op de planning. Zo kunnen de kinderen
alvast proeven van de sfeer en het aanbod dat hen te wachten staat.
De leerlingen van het zesde leerjaar trekken eropuit met enkele ambulante leerkrachten. Ook hen wacht een
boeiende voormiddag.
Lees verder op de volgende pagina!
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Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 20 juni 2022
Dinsdag 21 juni 2022

Woensdag 22 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022

Oudercontacten (lagere school)
Uitstap stoomtreintjes (eerste kleuterklas)
Voorstelling academie (eerste en tweede leerjaar)
Zitdag CLB (kleuter- en lagere school)
Oudercontacten (lagere school)
Kleuterproclamatie (derde kleuterklas)
Kijkwendag (kleuter- en lagere school)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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