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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 3 FEBRUARI 2023 

 
Traject zelfstandigheid 
De afgelopen periode deden we een bevraging bij de leerlingen van de derde graad over de nieuwe werking 
vanuit het traject zelfstandigheid. Vandaag vinden jullie het overzicht van de algemene bevindingen op Gimme. 
We kijken tevreden naar de reacties van onze leerlingen. Met de aandachtspunten kunnen we zeker aan de slag.  
 
Oudercontacten 
Volgende week zijn het oudercontacten in de kleuterschool. De groeiwijzers werden ondertussen aangevuld, we 
kijken er alvast naar uit om met jullie in gesprek te gaan over de vorderingen van jullie kind(eren).  
Zoals steeds maken we graag van deze gelegenheid gebruik om in te zetten op ouderparticipatie. Ook nu hebben 
we een kleine opdracht voorzien voor iedere ouder.  
 
Potjes op de speelplaats 
We merken dat er veel potjes (fruit en koeken) op de speelplaats blijven liggen. Ook handschoenen, sjaals, 
mutsen, truien en jassen blijven regelmatig achter bij onze verloren voorwerpen. Mogen we jullie vragen om alle 
potjes en kledij steeds te voorzien van een naam? Op die manier gaat er niets verloren. Alvast bedankt!  
 

Ter info! De verloren voorwerpen stallen we opnieuw uit tijdens de avonden van de oudercontacten.  
Neem hier zeker even een kijkje!  

 
Solliciteren in onze scholengemeenschap 
Samen met de basisscholen van Mirho en Jong Markdal leggen we een gezamenlijke database aan voor nieuwe 
sollicitaties. Ken je iemand die interesse heeft of heb je zelf interesse in een job in onze scholengroep? Laat dan 
zeker je gegevens achter via de link op onze website.  
 
Navormingen en professionalisering 
Woensdag volgen juf Ann (Dribbelklas) en juf Martine een navorming ‘Evalueren in de kleuterklas’. We wensen 
hen alvast een boeiende voormiddag toe! De kleuters van de Dribbelklas worden ondertussen opgevangen door 
juf Katleen.  
 

Binnen onze scholengemeenschap starten we volgende week een lerend netwerk op. Bedoeling is om ons te 
verdiepen in het ‘Referentiekader voor Onderwijskwaliteit’ (OK). Het referentiekader werd ontworpen door de 
onderwijsinspectie en bevat verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. Aanstaande donderdag staat de eerste 
bijeenkomst gepland. Vanuit onze school zullen juf Iris, juf Joke en juf Eline hier steeds aan deelnemen. Ook sluit 
er telkens een leerkracht vanuit het zorgteam aan.  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Woensdag 8 februari 2023  Oudercontacten (kleuterschool) 
  Donderdag 9 februari 2023  Oudercontacten (kleuterschool) 
  Vrijdag 10 februari 2023   Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
   
     

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


