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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 30 MEI 2021 

 
Maak met taal je eigen verhaal 
Dit schooljaar zijn we volop aan de slag rond taalontwikkeling in onze school. Zo werden de boekenhoeken in de 
kleuterschool grondig onder de loep genomen, zijn de leerkrachten van de lagere school volop aan de slag met 
het uitwerken van nieuwe lessen, werd er een nieuwe methode aangekocht voor spelling en aanvankelijk lezen,…  
 

Natuurlijk willen we het jaarthema ook levendig houden bij onze leerlingen. Daarom schrijven we samen met 
heel de school ons eigen verhaal. Scharrelkip kwam een weekje meedraaien in elke klas. Kinderen gingen ijverig 
aan de slag met het uitwerken van een verslag met bijhorende prenten en afbeeldingen. Ons verhaal is nu bijna 
klaar…  
 

Deze week kwam Scharrelkip opnieuw even op bezoek in elke klas. We zijn namelijk nog op zoek naar een mooie 
cover voor ons eigen Scharrelverhaal. We zijn ervan overtuigd dat heel wat creatieve leerlingen willen deelnemen 
aan onze wedstrijd. Er is geen tijd te verliezen! Over enkele weken maken we namelijk de winnaar bekend!  
 

 

 
Woning Koestraat 
Ondertussen zijn de werken in het huis van de Koestraat volop aan de gang. De tuinaannemer is alvast volop aan 
de slag met onze plannen voor een gloednieuwe groene speelplaats.  
Ook binnen in het huis zijn de eerste werken gestart, zo zijn de techniekers volop aan de slag met de leidingen 
en aansluitingen voor het sanitair,…  
We kijken er enorm naar uit om het huis binnenkort in gebruik te kunnen nemen. De extra ruimte is geen 
overbodige luxe voor onze leerlingen van de lagere school! De oplevering van de woning en de tuin is voorzien 
omstreeks de herfstvakantie.  
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Hoogstraatse maand 
ONGELOFELIJK trots op onze leerlingen van het 5de leerjaar! Tijdens de periode van afstandsonderwijs stippelden 
de kinderen een fietstocht uit in het kader van de lessen ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’.  
Nadien sprongen ze op hun fiets en werden de routes uitgetest. Tijdens de taalles schreven de leerlingen 
vervolgens een verslag over deze ervaring. De Hoogstraatse Maand publiceerde een artikel uit elke klas.   
 

 
 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 1 juni 2021  Puur natuur (eerste en tweede leerjaar) 
 Woendag 2 juni 2021  Sportdag (kleuterschool) 
 Donderdag 3 juni 2021  Boeraderie (tweede kleuterklas) 
     Rijmenam (zesde leerjaar) 
 Vrijdag 4 juni 2021  Begijnhof (eerste leerjaar) 
     Park Pakawi (derde leerjaar) 
     Infoavond kasteelklassen (vijfde leerjaar) 
  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 


