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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 8 MAART 2020 

 
 

Proficiat! 
Vorige week bracht juf Liezelot ons het nieuws dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. We zijn blij en 
ontroerd door de komst van de kleine spruit. Een dikke proficiat aan juf Liezelot en Jan! We wensen hen een 
zorgeloze zwangerschap en een wolk van een baby toe.  

 
Jammer genoeg werd juf Liezelot arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor moeten we onze zorgleerkracht van de 
jongste kleuters helaas een hele tijd missen. Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar een waardige vervanger. 
Gezien het brede takenpakket van onze zorgleerkrachten op verschillende niveaus (begeleiding van leerlingen, 
coaching van leerkrachten, contact met CLB en externen,…) en de lopende trajecten is het vrijwel onmogelijk 
om deze opdracht door te geven aan een nieuwe leerkracht.  
Juf Lies, die de zorg bij de jongste kleuters ook in de afgelopen jaren voor haar rekening nam, zal de fakkel van 
juf Liezelot overnemen en gaat deze nieuwe uitdaging met veel enthousiasme en engagement aan. We wensen 
haar alvast veel succes toe!  
Juf Liezelot blijft de lopende trajecten vanop een afstand opvolgen en neemt van thuis uit een ondersteunende 
rol op. Op deze manier trachten we een kwaliteitsvolle begeleiding van alle kinderen te garanderen.  
 
Juf Lies nam op dit moment de vervanging van de leerkrachten die 4/5 werken in de kleuterschool op zich.  
Juf Julie, juf Martine, juf Lotte en juf Ellen nemen een deel van deze vervanging op zich. De betrokken klassen 
worden op de hoogte gebracht via een aparte brief met een extra woordje uitleg. 
 
Coronavirus 
Wellicht hebben jullie via de media vernomen dat er ondertussen ook signalen van besmetting zijn in Vlaamse 
scholen. In onze school is er geen enkele aanwijzing of reden tot ongerustheid. Voorlopig verandert er dan ook 
niets.  Dezelfde richtlijnen blijven van kracht. Om risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het 
belangrijk om de preventieve maatregelen te blijven toepassen: was regelmatig en grondig de handen, bij 
hoesten doe je dit best in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen, vermijd onnodig 
lichamelijk contact. 
 
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel in onze school. Leerlingen en 
personeel zonder ziektesymptomen komen gewoon naar school.  
Krijgt je kind koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg 
een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.  
 
De geplande activiteiten in onze school gaan gewoon door zoals oorspronkelijk voorzien. Ook de uitwisseling 
met Neufchâteau vormt voorlopig geen enkel probleem. Uiteraard blijven we de situatie goed opvolgen en 
zullen we maatregelen toepassen indien nodig. We volgen hiervoor de richtlijnen vanuit de overheid.  
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Tombola schoolfeest 
Maandag gaan de lootjes voor de tombola van het schoolfeest naar huis met de kinderen. Graag willen we 
jullie alvast bedanken om op deze manier de ouderraad en onze school te steunen.  
 
Muzische ZILLekesdag 
In het kader van ons jaarthema ‘ZILL… Je mag zijn wie je bent, ieder zijn talent’ organiseren we vrijdag een 
muzische ZILLekesdag. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al een hele tijd aan de gang. Verschillende 
leerkrachten, vrijwilligers en organisaties zullen tijdens deze dag allerlei muzische workshops aanbieden aan 
onze kinderen. De kinderen hebben een keuze mogen maken uit deze workshops.  
Dankjewel aan de werkgroep ZILL en alle helpende handen! Er staat de kinderen een boeiende dag te wachten.  
 

         
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 9 maart 2020   Kijkzwemmen (eerste leerjaar) 

Dinsdag 10 maart 2020   Corpus (vijfde leerjaar) 
      Scharlement 
 Donderdag 12 maart 2020  Kijkzwemmen (tweede leerjaar) 

Inleefspel armoede (vijfde en zesde leerjaar) 
 Vrijdag 13 maart 2020   Muzische ZILLekesdag 
       

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 

 


