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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 6 SEPTEMBER 2020 

 

 

Een fijn en veilig schooljaar! 
Het schooljaar is goed gestart. Heel wat leerlingen, leerkrachten en ouders zijn blij dat we terug naar school 
kunnen. Eindelijk kunnen we elkaar weer écht terugzien: in de klas, op de speelplaats, onder vrienden en 
collega’s. Toch hoort bij die blijheid ook een stevige portie onzekerheid en zorg. Het besmettingsrisico in ons land 
is nog steeds groot. We hopen het beste, maar weten amper wat het nieuwe schooljaar ons zal brengen. Blijf dus 
voorzichtig allemaal! 
Sinds de uitbraak van het coronavirus spreken we over het ‘nieuwe normaal’. Een lijst met maatregelen zoals 
bubbels, anderhalve meter, mondmaskers, handgel,… behoren al een tijdje tot ons dagelijks leven. 
Heel wat van deze noodzakelijke maatregelen werken afstand en afzondering in de hand. Voor kinderen mag dat 
nooit ‘normaal’ worden… Kinderen hebben knuffels en babbels nodig, aanspreekbare volwassenen, vrienden om 
hen heen, een bemoedigende blik in de buurt. En daarvoor zijn een tablet of smartphone onvoldoende.  
Als school kunnen we onze kinderen dit alles bieden… Meer dan ooit is het een eer om samen met de kinderen 
op weg te mogen gaan… Dankjewel voor jullie vertrouwen om opnieuw op stap te mogen gaan met jullie 
kinderen. Samen gaan we voor een fijn en veilig schooljaar! 
 
Maandag is postdag 
Maandag blijft ook in het nieuwe schooljaar onze postdag. Deze week gaan er alvast enkele belangrijke brieven 
en documenten mee naar huis. Zo vinden jullie o.a. onze jaarkalender, mogelijke ziektebriefjes, de praktische 
informatiefiche en engagementsverklaring in de boekentas. We vragen jullie om de ingevulde en ondertekende 
documenten zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkrachten. Alvast bedankt! 
 
Zwemmen 
Enkele jaren geleden hebben we er bewust voor gekozen om intensief in te zetten op zwemmen in de eerste 

graad van de lagere school. Vorig schooljaar zijn heel wat lessen geannuleerd omwille van de coronacrisis. Voor 

de kinderen die toen in het tweede leerjaar zaten, betekende dit een abrupt einde van de zwemlessen die we als 

school aanbieden.  Samen met Sportoase en Stad Hoogstraten zijn we op zoek naar een oplossing.  We vragen 

jullie nog even geduld. Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte.   

Gezocht! 
Scharrel is op zoek naar enkele vrijwillige (groot)ouders voor het onderhoud van de speelweide in de 
kleuterschool. Heb je groene vingers en een beetje tijd? Heb je zin om het speelplein mee te onderhouden (gras 
maaien, onkruid wieden,…)? Geef dan zeker een seintje! Je kan ons steeds bereiken via het secretariaat van de 
school (03/314.64.21 of info@scharrel.be).  
 
Ouderraad 
Woensdag komt de ouderraad bij elkaar. Heb je interesse voor de ouderraad? Wil je graag mee nadenken over 
de werking en toekomst van onze school? Of steek je graag de handen mee uit de mouwen? Aarzel dan niet en 
kom gerust (vrijblijvend) een keertje luisteren. We komen woensdag om 20 uur bij elkaar in de lagere school. 
Van harte welkom!  
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Op zoek naar een sportclub in Hoogstraten? 
Traditiegetrouw zet Stad Hoogstraten de sportclubs in de kijker in de maand september. Ben je op zoek naar een 
fijne en sportieve hobby voor je kind? Ben je benieuwd naar het aanbod in Hoogstraten? Surf dan snel naar 
www.hoogstraten.be/maandvandesportclub. Neem een kijkje en ga eens een les of training proberen. Sporten 
is gezond en nog leuker bij een sportclub. Niet gevonden wat je zoekt? Alle verenigingen in onze omgeving zijn 
te vinden via www.hoogstraten.be/zoekvereniging.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 7 september 2020  Meester op de fiets (2de leerjaar) 
 Dinsdag 8 september 2020  Meester op de fiets (1ste leerjaar) 
 Woensdag 9 september   Ouderraad 
 Donderdag 10 september 2020  Infoavond (2de en 3de kleuterklas) 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

http://www.hoogstraten.be/maandvandesportclub
http://www.hoogstraten.be/zoekvereniging

