
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 27 SEPTEMBER 2020 

 
Week van de fair trade 
In navolging van onze eerdere edities van ‘Smeer ze’ (boterhammen met fair trade choco) willen we ook dit 
schooljaar actie ondernemen ter ondersteuning van eerlijke handel. Op woensdag 7 oktober geven we met de 
lagere school de gezamenlijke aftrap voor de week van de fair trade. 
Elk leerjaar zal beurtelings een dag werken rond/met een fair trade product en hier creatief mee aan de slag 
gaan. Dagelijks krijgen jullie hiervan een aantal foto’s of filmpjes te zien op Gimme.  
Bovendien zal er in de inkomhal van de lagere school een standje staan van Oxfam met een aantal fair trade 
producten. Deze producten zijn te koop via de school. De opbrengsten van deze verkoop gaan integraal naar 
onze partnerschool in Ecuador, ter ondersteuning van onze scholenband. Om voedselverspilling tegen te gaan 

en alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen we jullie vragen op voorhand jullie bestelling door te 
geven.  
 

Hoe gaan we te werk? 
Elke leerling van de lagere school krijgt maandag een bestellijst mee, zodat jullie weten welke ‘eerlijke’ producten 
er in onze winkel worden verkocht. Het is de bedoeling dat jullie op de bestellijst aanduiden welke producten 
jullie willen aankopen. Bezorg deze ingevulde lijst terug in een gesloten omslag met daarin het gepaste geld, met 
duidelijke vermelding van naam en klas. We verwachten alle bestellijsten terug uiterlijk op donderdag 01 
oktober. De leerlingen mogen dan op donderdag 15 oktober, samen met hun klasgenoten, de bestelling in onze 
winkel komen ophalen.  
 

Met onze actieweek nemen we deel aan een grote fair trade-scholenwedstrijd van Oxfam, waarmee we mooie 
prijzen kunnen winnen voor onze school.  Ook kunnen de leerlingen per klas deelnemen aan een spaaractie van 
fair trade logo’s, ook dit kan een mooie prijs opleveren. Alvast bedankt voor jullie bijdrage! 
 

          
  

Update corona 
Op dit ogenblik zijn er nog geen gekende besmettingen in onze school. We blijven jullie via deze nieuwsbrief op 
de hoogte houden van de huidige stand van zaken in onze school.  
 
Professionalisering 
Afgelopen week zaten de juffen van het kleuterteam samen om verder te werken aan de hoekenfiches van de 
kleuterschool. De hoekenfiches die vorig jaar werden uitgewerkt werden grondig onder de loep genomen, 
aangepast en bijgestuurd waar nodig.  
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Woensdag tijdens de studiedag ging het Scharrelteam aan de slag met onze nieuwe prioriteit: zelfstandigheid. 
Verschillende thema’s werden aangeraakt: de agenda, de werkwinkel, kiesborden, pictogrammen,… In de loop 
van het schooljaar diepen we deze onderwerpen verder uit. Maandag gaat het team van de lagere school alvast 
verder aan de slag rond de agenda’s van onze leerlingen. Wordt vervolgd…  
 

           
 
Afwezigheid juf Kaat 
De afwezigheid van juf Kaat is met een week verlengd. Hopelijk kan juf Kaat snel terug op krachten komen, we 
kijken ernaar uit om haar gezond en wel terug bij ons te hebben. Juf Annelies blijft ondertussen de kinderen van 
klas 5c onder haar vleugels nemen.  
 
Oproep vrijwilligers 
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de onderhoud van onze nieuwe speelweide 
in de kleuterschool. Mocht je iemand kennen, aarzel niet om ons te contacteren! 
Ook het kriebelteam is op zoek naar versterking. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@scharrel.be. 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 28 september 2020  Medisch onderzoek (2de kleuterklas en 5de leerjaar) 
 Dinsdag 29 september 2020  Medisch onderzoek (klas 6a) 
      Zitdag CLB (lagere school) 
 Donderdag 1 oktober 2020  Medisch onderzoek (klas 6b) 
  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
 
 


