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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 1 FEBRUARI 2021 

 
Welkom in het Scharrelteam! 
Vandaag maakte juf Chaline Pauwels de start in onze school. Juf Chaline neemt halftijds de kinderen van klas 4b 
onder haar vleugels. Daarnaast heeft ze een ambulante functie in de lagere school. We heten juf Chaline van 
harte welkom in ons Scharrelteam!  
 
Instapdag 
Vandaag mochten we vijf nieuwe kleuters ontvangen in onze kleuterschool. Wat zijn ze goed gestart! We kijken 
er alvast naar uit om samen op ontdekking te gaan doorheen onze school. Van harte welkom! 
 
Oudercontacten lagere school 
Deze week staan de (online) oudercontacten in de lagere school op de planning. Aan de hand van de groeiwijzer 
brengen we de evolutie van de kinderen in beeld. We kijken alvast uit naar boeiende, constructieve gesprekken 
in het belang van de verdere opvolging van de kinderen.  
Mogelijk is ook zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
begeleiding van de kinderen. Aangezien we veel belang hechten aan gesprekken met ouders zal ook juf Eline 
opnieuw enkele gesprekken meevolgen.    
De groeiwijzers van de kinderen geven we, na het gesprek, mee naar huis.  Zoals steeds vragen we jullie om 
hierover thuis in gesprek te gaan en reacties schriftelijk toe te voegen aan de achterzijde. Het portfolio ontvangen 
we graag terug ten laatste op maandag 22 februari 2021. Alvast bedankt! 
 
Carnaval 
Volgende week vieren we carnaval in onze school. Ondanks deze coronatijden trachten we er een geslaagd feest 
van te maken. Helaas geen stoet en ook geen pannenkoeken dit jaar. Toch hebben we voor de kinderen heel wat 
leuks in petto! 
Naar jaarlijkse gewoonte is er opnieuw een dresscode voor de hele week. Omdat de coronacrisis heel wat roet 
in het eten heeft gegooid willen we dit op een ludieke manier benaderen. Een overzichtje…  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is zeker niet de bedoeling om hiervoor iets aan te kopen. Trek je kleerkast (of die van mama en papa) open 
en wees creatief. Een passend accessoire is zeker voldoende.  
 

Belangrijk! Omwille van de huidige maatregelen is het niet toegestaan om losse attributen mee naar 
school te brengen. Helaas mogen er hierdoor dit jaar ook geen serpentines gebruikt worden.  

 

De ouderraad zorgt voor een lekkere versnapering voor alle kinderen. Via deze weg willen we hen bedanken voor 
dit fijn en coronaproof alternatief! 
 
 
 

Dag Dresscode Bijvoorbeeld…  

Maandag  “Knuffels en bubbels” Een groepje in gele kleuren, K3, Samson en 
Gert, dierenonesie,… 

Dinsdag “Waar is dat feestje?” Foute feestkledij, trouwkleed, 
communiekleren,… 

Woensdag Carnaval (KS)  
“Na de avondklok” (LS) 

 
Pyjama, badjas,… (LS) 

Donderdag “Scharrel reist de wereld rond” Kleren met invloeden van over heel de wereld 

Vrijdag  “Na de avondklok” (KS) 
Carnaval (LS) 

Pyjama, badjas,… (KS) 
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Werken Markwijk 
Deze week start men met werken aan de waterleiding in de Markwijk. Tijdens de werken wordt de bestrating 
opgebroken en vervolgens hersteld. De werken zullen vermoedelijk 2 maanden tijd in beslag nemen. In principe 
blijft de lagere school toegankelijk via deze ingang. Toch zorgt dit wellicht voor heel wat hinder. Alvast bedankt 
om hiermee rekening te houden.  

 
 

Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar, wees voorzichtig…  

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


