Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 25 MAART 2022
Digitale borden
In het kader van de Digisprong hebben we enkele weken geleden drie digitale borden aangekocht voor de
mediahoeken in de kleuterschool. Ondertussen zijn de borden toegekomen en geïnstalleerd. Zoals verwacht valt
dit heel erg in de smaak bij onze leerlingen. We zijn helemaal klaar om nieuwe (digitale) horizonten te verkennen!

Naast deze borden werden er ook Chromebooks besteld voor alle leerlingen van de derde graad. De komende
periode worden de toestellen klaargemaakt richting volgend schooljaar. We kijken er alvast naar uit!
Navorming en professionalisering
Maandag volgen juf Loes (2de leerjaar) en juf Marianne (3de leerjaar) een navorming ‘Begrijpend lezen oefenen
met verschillende tekstsoorten’. We hopen op heel wat inspiratie. Juf Sofie zal die dag de leerlingen van het
tweede leerjaar onder haar vleugels nemen. In het derde leerjaar komt juf Martine extra ondersteunen.
Dinsdag volgen juf Ruth en juf Noor de navorming ‘Dyslectische kinderen ondersteunen bij het leren lezen’.
We wensen juf Ruth en juf Noor een boeiende dag toe!
Inzameling boeken
Een tijdje geleden deden we via de nieuwsbrief een oproep naar boeken (in goede staat) die niet meer gebruikt
worden. De schoolbibliotheek staat ondertussen, zowel in de kleuter- als in de lagere school, in de startblokken.
Wie thuis nog boeken heeft, mag deze mee naar school brengen. Ook kunnen de boeken binnengebracht worden
via het secretariaat. Alvast bedankt!
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 28 maart 2022
Dinsdag 29 maart 2022
Woensdag 30 maart 2022
Donderdag 31 maart 2022
Vrijdag 1 april 2022

Ganzenbord bibliotheek (klas 3c)
Speelmoment (instapklas)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Workshop IKO (klas 3c)
Oudercontacten (6de leerjaar)
Oudercontacten (6de leerjaar)
Sound of Music (6de leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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