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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 27 JANUARI 2023 

 
Brugproject 
We blikken terug op een geslaagd brugproject. Onze kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van het 
eerste leerjaar hebben ervan genoten.   
 

 
 
Instapdag 
Woensdag is het instapdag. We verwachten 4 nieuwe kleutertjes in onze school. We wensen de kleuters en hun 
ouders een fijne start toe in onze school en staan klaar om hen met de beste zorgen te omringen. Welkom! 
 
Afwezigheid juf Lies 
Helaas moeten we juf Lies (Giraffenklas) enkele weken missen. Dinsdag moet ze een medische ingreep 
ondergaan. Juf Martine en juf An nemen de kleuters van de Giraffenklas gedurende deze periode onder hun 
vleugels. We wensen juf Lies veel beterschap en een spoedig herstel toe.  
 
Navormingen en professionalisering 
Maandag is het studiedag voor alle scholen van Mirho. Ongeveer 900 personeelsleden komen op verschillende 
locaties bij elkaar. Er wacht ons een boeiend programma met enkele inspirerende sprekers. Voor de basisscholen 
werd Annemie Wolfs gevraagd. Ze neemt de leerkrachten mee in haar verhaal rond ‘veerkracht en verbindende 
communicatie’. Ondertussen genieten onze leerlingen van een vrije dag.  
 

 
 

Woensdag volgen juf Annelies (4de leerjaar), juf Niki (5de leerjaar) en meester Berten (6de leerjaar) in de namiddag 
een navorming over Google Classroom, een platform dat we steeds meer willen inzetten in onze dagelijkse 
klaspraktijk.  

 

Lees verder op de volgende pagina! 
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Donderdag gaan juf Tinne (1ste leerjaar) en juf Loes (2de leerjaar) aan de slag rond zelfregulering in eerste leerjaren 
van de lagere school.  De kinderen worden ondertussen opgevangen door meester Chris (klas 1b) en juf An (klas 
2b). Ook juf Anouk (5de leerjaar) en juf Lotte (6de leerjaar) verdiepen zich verder in het traject zelfstandigheid. Zij 
focussen zich die dag op ‘Scrum’. We hopen alvast op nieuwe inzichten en tips om het zelfstandig en planmatig 
samenwerken in onze school nog te versterken. De kinderen worden ondertussen opgevangen door juf Ann (klas 
5a) en juf Noor (klas 6a).  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 30 januari 2023   Studiedag (vrije dag voor leerlingen) 

Dinsdag 31 januari 2023   Zitdag CLB (kleuterschool) 
      Scharlement   
      Toonmoment Wetenschapslab (klas 6a) 

Woensdag 1 februari 2023  Instapdag 
Donderdag 2 februari 2023  Toonmoment Wetenschapslab (klas 6b) 
Vrijdag 3 februari 2023   Kleuterzwemmen (derde kleuterklas) 

      Workshop IKO (derde leerjaar) 
     
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


