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Grootouderfeest 
De kleuterschool werd afgelopen week omgetoverd tot kabouterbos. Ondanks het regenweer hebben onze 

kleuters en hun grootouders genoten van een actieve voormiddag met veel doe-opdrachten. Dankjewel aan 

alle grootouders voor hun aanwezigheid en deelname. Samen maakten we er een groot feest van!  

         
 

Navormingen en professionalisering 
Maandag volgen juf Marijke, juf Fien, Juf Ilse en juf Lotte de ZILL-spiratiedag ‘Zin in wereldoriëntatie’. We zijn 
ondertussen al een hele tijd aan de slag rond wereldoriëntatie. We hopen hier een aantal bruikbare tips op te 
pikken waardoor we het aanbod in onze school nog meer diepgang kunnen geven. 
 

Deze week staan er ook enkele sessies met de pedagogische begeleiding op de planning. Op dinsdag zitten we 
in de lagere school samen met Bart Delanghe. Hij neemt ons, aan de hand van 20 bouwstenen, mee in wat 
effectief werkt op de klasvloer.  
Op woensdag verwelkomen we Chris Ligtvoet en Dirk Herrygers, de begeleiders die ons coachen bij de 
uitwerking van krachtige thema’s voor wereldoriëntatie.  
 
Afwezigheid meester Sander 
Meester Sander zal afwezig zijn tot aan de herfstvakantie. Juf Lotte Aertsen neemt de lessen 
bewegingsopvoeding in de lagere school van hem over. In de kleuterschool zal juf Ellen Kersemans de lessen 
beweging van juf Lotte overnemen. 
 
Dag van de leerkracht 
Zaterdag was het dag van de leerkracht. Een welgemeende dankjewel aan al onze leerkrachten voor hun 
dagelijkse inzet voor de kinderen van onze school. Het is een plezier om elke dag te mogen samenwerken met 
een enthousiast en geëngageerd leerkrachtenteam. We zijn ongelofelijk trots op het Scharrelteam! 
 

 
 
Oudercontacten 
Maandag krijgen alle kleuters een uitnodiging voor de eerste oudercontacten mee naar huis. We hechten veel 
belang aan gesprekken met ouders en verwachten dan ook dat jullie hier tijd voor vrijmaken. Alvast bedankt 
voor jullie aanwezigheid.  
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Dinsdag tijdens de personeelsvergadering bekijken we een aantal belangrijke elementen inzake 
oudercontacten. We trachten op die manier een gedragen visie en aanpak te formuleren voor onze school. 
Uiteraard is ook de inbreng van ouders hierbij heel waardevol. Om die reden hebben we enkele leden van de 
ouderraad gevraagd om ons tijdens de personeelsvergadering te vergezellen en mee na te denken over dit 
boeiend onderwerp.  
 
Wist je dat… 
… de kroontjes op onze groeiwijzer dit schooljaar vervangen zullen worden door pluimen? Pluimen passen 
beter bij onze schoolnaam en -visie. Liesbet Rombouts nam speciaal voor ons opnieuw pen en papier en 
maakte deze prachtige tekeningen.  Wat vinden jullie van het resultaat?  

 
 

Uitstappen en activiteiten deze week  
Dinsdag 8 oktober 2019   Zitdag CLB kleuterschool 
Donderdag 10 oktober 2019  Musical 4045 (6de leerjaar) 
Vrijdag 11 oktober 2019   Atelier (1ste en 2de leerjaar) 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


