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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 28 FEBRUARI 2021 

 
 
Junior Journalist 
Jaarlijks nemen onze leerlingen van het 5de leerjaar deel aan de Junior Journalistwedstrijd, een schrijfwedstrijd 
vanuit Davidsfonds. Dit jaar vielen er opmerkelijk veel leerlingen van onze school in de prijzen. Een dikke proficiat 
aan Plien en Leon (klas 5a), Nienke en Alex (klas 5b), Luca en Senne (klas 5c)!  
Leon Koyen mocht zelfs de eerste prijs voor de provincie Antwerpen in ontvangst nemen. Wat een eer!  
Wat zijn we trots op al dat schrijftalent in onze school!  
 

         
 
Boekenbeurs 
De actie van de ouderraad werd inmiddels afgerond. In totaal werden er 116 boeken verkocht voor een 
totaalbedrag van 1803,46 euro. De school mag hierdoor boeken kiezen voor 360,69 euro. Onze klasbibliotheken 
kunnen dus alweer wat aangevuld worden. Dankjewel!  
 
Beperkte versoepelingen onderwijs 
Onderwijsminister Ben Weyts besliste, samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen, dat met 
het oog op het welzijn van de jongeren een aantal beperkte versoepelingen mogelijk zijn vanaf 15 maart. Zo zijn 
daguitstappen opnieuw toegelaten. Deze uitstappen dienen georganiseerd te worden zonder gebruik te maken 
van openbaar vervoer. Bij een uitstap dient een risicoanalyse gemaakt te worden. Dit bekijken we steeds kritisch 
met directie en preventieadviseurs van onze school en scholengemeenschap.    

 
Voorlopig is er nog geen nieuws over meerdaagse uitstappen. Het geplande brugproject begin maart stellen we 
voorlopig ook nog even uit. Op 9 maart is er opnieuw een overlegmoment voor het onderwijs. We houden jullie 
via deze weg uiteraard op de hoogte mochten er nieuwe beslissingen genomen worden.  
 
Traject taalontwikkeling 
De afgelopen periode gingen we met de collega’s van het eerste leerjaar op zoek naar een nieuwe methode voor 
aanvankelijk lezen. Onze huidige methode ‘Mol en Beer’ is namelijk aan vernieuwing toe. Heel wat uitgeverijen 
stelden hun methode voor. Deze week werd de knoop doorgehakt. We starten volgend schooljaar met de 
methode ‘Veilig leren lezen’ (kim versie).  De collega’s van het eerste leerjaar kijken er alvast naar uit om hiermee 
aan de slag te gaan.  
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Personeelsvergadering 
Vorige week was het personeelsvergadering voor de lagere school. We gingen ‘coronaproof’ aan de slag rond 
onze werkwinkel. De werkgroep zelfstandigheid gaat hier de komende weken verder mee aan de slag. Mogelijk 
merken jullie in de loop van de komende weken wat veranderingen op aan onze huidige werking. We streven op 
die manier naar een opbouw op schoolniveau.  
 

       
 
Inschrijvingen schooljaar 2021-2022  
Voor de vakantie vond er een digitale infoavond plaats voor ouders van nieuwe kleuters. Officieel starten de 
inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 in alle Hoogstraatse basisscholen op maandag 19 april 2021. Echter 
kunnen ouders van kinderen die reeds naar school gaan in onze school beroep doen op de voorrangsregel. We 
hebben hiervoor reeds heel wat welkomstpakketjes uitgedeeld.   
 

Sinds dit schooljaar is er een wijziging in de inschrijvingsprocedure. In het kader van kwaliteitsvol onderwijs 
werken we met een maximumcapaciteit in onze school. Het is daarom héél belangrijk dat ouders van kinderen 
die reeds een broertje en/of zusje in Scharrel hebben tijdig inschrijven. Op die manier is er zeker een plaatsje 
verzekerd.   
De documenten voor inschrijving kunnen vanaf maandag 1 maart 2021 bezorgd worden aan onze school. Dit kan 
via het schoolsecretariaat in de Witherenweg. De documenten kunnen ook meegegeven worden met oudere 
broer(s) of zus(sen). Voeg hier ook een kopie van de identiteitskaart of ISI-kaart van uw kind aan toe.  
 

Belangrijk! Heb je de inschrijvingsdocumenten niet ontvangen? Mag je zoon of dochter instappen tijdens 
het schooljaar 2021-2022? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@scharrel.be.  

 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Maandag 1 maart 2021  Start inschrijvingen (voorrangsregeling) 
    Oudercontacten (kleuterschool) 
Dinsdag 2 maart 2021  Scharlement 
Woensdag 3 maart 2021  Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
Vrijdag 5 maart 2021  Kleuterzwemmen (3de kleuterklas) 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 
 


