
Basisschool Scharrel Minderhout  

Ontdek jouw weg onder onze vleugels… 
 

 

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout 
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be 

KBC BE45 7333 2823 4589 

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762 
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 29 OKTOBER 2020 

 
Update corona 
Voorlopig blijft de situatie in onze school onder controle. Er werden geen nieuwe besmettingen gemeld. We 
hopen ook de komende dagen in dezelfde lijn verder te zetten.  
 

Zwemlessen Sportoase 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en in overleg met Sportoase hebben we besloten om de zwemlessen 
voorlopig te annuleren. De leerlingen van het 2de en 3de leerjaar gaan bijgevolg morgen niet zwemmen. Als school 
stellen we de veiligheid van onze leerlingen en personeel voorop, we nemen dan ook geen risico’s. Via deze weg 
blijven we jullie op de hoogte houden. Van zodra het voldoende veilig is om de zwemlessen te herstarten zullen 
we dit zeker doen.   
 
Oudercontacten lagere school 
Op dinsdag 17 en donderdag 19 november staan de oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school 
gepland. Communicatie met ouders is een belangrijke pijler binnen onze schoolvisie. Graag voorzien we een 
gesprek om de evolutie en ontwikkeling van elk kind te bespreken. Omwille van de huidige maatregelen gaan 
deze gesprekken digitaal door.   
Ouders van leerlingen van de lagere school ontvangen in de week van 9 november via mail een uitnodiging van 
de klasleerkracht(en). Het portfolio met de groeiwijzer geven we de dag na het oudercontact mee naar huis met 
de betrokken leerling(en). We danken jullie alvast om hiervoor even tijd vrij te maken.  
 
Wafelslag ouderraad 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze ouderraad een wafelslag ten voordele van de leerlingen van onze 
school. De wafelslag is een belangrijke bron van inkomsten voor onze ouderraad. We hopen dat we ook dit jaar 
op jullie steun kunnen rekenen. Wil je graag bestellen? Klik dan zeker op deze link. We danken jullie alvast voor 
jullie steun! 
 
Attest voor ouders 
Een aantal ouders hebben, omwille van de sluiting van scholen op maandag 9 en dinsdag 10 november, een 
attest nodig voor hun werkgever. Heb je een dergelijk attest nodig? Stuur dan een mailtje naar info@scharrel.be. 
We helpen jullie graag verder.  
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie staat voor de deur… We hopen al onze kinderen op 12 november veilig en gezond terug op 
school te zien. We wensen al onze leerlingen, ondanks de vele maatregelen, een fijne vakantie toe. Heel wat 
activiteiten en plannen kunnen niet doorgaan. Toch zijn er heel wat zaken die wel nog kunnen… Grijp de kans en 
maak er samen iets moois van!  
 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie het allerbeste toe!  
Verzorg jullie goed allemaal!   

Stukje wandelen niet afgelast 
Buiten ravotten niet afgelast 
Filmpje kijken niet afgelast 
Samen koken niet afgelast 
Spelletjes spelen niet afgelast 
Een boek lezen niet afgelast 
Uitslapen niet afgelast 
Tijd voor elkaar niet afgelast 
Dankbaar zijn niet afgelast 

 

http://www.webz.be/wafelslag

