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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 24 FEBRUARI 2023 

 
Krokusvakantie 
We hopen dat alle kinderen volop genieten van de krokusvakantie. Nog enkele dagen goed spelen en ravotten. 
We kijken er alvast naar uit om maandag opnieuw samen aan de slag te gaan!  
 
Welkom! 
Maandag verwelkomen we vier nieuwe kleutertjes in onze eerste kleuterklassen. De juffen staan alvast paraat 
om hen onder hun vleugels te nemen. We wensen de kleuters en hun ouders een fijne start toe in onze school.  
 
Start aanmeldingen 
Maandag start de aanmeldingsperiode voor inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024. Mag je kind volgend jaar 
starten in de kleuterschool? Vergeet dan niet aan te melden.  

 

Meer informatie? Neem een kijkje op de website van Stad Hoogstraten via deze link.  
 
Personeel 
Maandag start juf Julie terug op school. Na een bijzondere periode met haar zoontje Kamiel, is ze helemaal 
klaar om terug aan de slag te gaan met de kleuters van de Regenboogklas. 
 

Helaas is juf Lies (eerste kleuterklas) nog niet voldoende hersteld. Haar ziekteverlof is verlengd tot maandag 13 
maart. Juf An en Martine blijven paraat staan voor de kleuters van de Giraffenklas.  
 
Professionalisering 
Maandag na schooltijd is het personeelsvergadering voor de leerkrachten van de kleuter- en lagere school. Het 
ontwikkelveld ‘Wiskundig denken’ (prioriteit op schoolniveau) staat opnieuw in de focus. De leerkrachten van de 
kleuterschool gaan aan de slag met (de verfijning van) enkele hoekenfiches. De collega’s van de lagere school 
verdiepen zich in het onderdeel ‘probleemoplossend denken’.  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 27 februari 2023  Instapdag (eerste kleuterklas) 

Dinsdag 28 februari 2023   Zitdag CLB (kleuterschool) 
Theater (derde leerjaar) 

  Woensdag 1 maart 2023   Start jeugdboekenmaand 
Bezoek boerderijen (vierde leerjaar) 

  Donderdag 2 maart 2023   Medisch onderzoek (klas 1b) 
Bezoek Klein Seminarie (zesde leerjaar) 
Infoavond nieuwe kleuters (eerste kleuterklas) 
Infoavond Neufchâteau (zesde leerjaar) 

 
     

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

https://www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/onderwijs-en-vorming/aanmelden-in-het-basisonderwijs

