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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 23 MEI 2021 

 
Brugproject ‘Ecuador’ 
De kleuters van de 3de kleuterklassen en de kinderen van het 1ste leerjaar blikken terug op een geslaagde week 
het prachtige Ecuador. Spelenderwijs maakten de kleuters alvast kennis met de werking, lokalen, speelplaats,… 
van de lagere school. Ook een bezoek aan Planckendael mocht niet ontbreken. Wat hebben we genoten!  
 

 

 
 
Projectweek 6de leerjaar 
… en of onze leerlingen van het 6de leerjaar een fijne (alternatieve) projectweek achter de rug hebben? Wees 
maar zeker! Spelen en ravotten in de bossen, een eigen editie van legomasters, zwemmen, een bezoek aan ’t 
Schapenhof,… Moe maar voldaan blikken we terug op een geslaagde week boordevol verbinding met elkaar.  
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Kasteelklassen 5de leerjaar 
De leerlingen van het 5de leerjaar kregen deze week goed nieuws… héél goed nieuws! We hebben namelijk 
bevestiging ontvangen dat onze kasteelklassen alsnog kunnen doorgaan! Op maandag 21 juni 2021 nemen we 
de bus richting Château D’Insegotte in Hamoir voor een avontuurlijke week. De kinderen (en leerkrachten) kijken 
alvast uit naar deze fijne afsluiter van het schooljaar.  
Ouders van leerlingen van het 5de leerjaar ontvangen dinsdag een brief met heel wat informatie over de 
organisatie en financiering van deze projectweek. Naar jaarlijkse gewoonte mogen we ook opnieuw rekenen op 
een financiële bijdrage vanuit de ouderraad. Dankjewel!  
 

Wijziging! De oudercontacten voor het 5de leerjaar zullen doorgaan op woensdag 16 en donderdag 17  
juni 2021. 
  

Wijziging! Aan het einde van het schooljaar organiseren we een ‘kijkwendag’. Tijdens deze dag maken 
alle kinderen kennis met de klassen en de werking van het volgende leerjaar.  
Omwille van de kasteelklassen zijn we genoodzaakt om de kijkwendag een week te vervroegen. Deze 
zal doorgaan op woensdag 16 juni 2021.  
 

Wijziging! Omwille van deze verschuiving is er ook een wijziging in de planning van de eindtoetsen van 
het 6de leerjaar. De leerlingen zijn alvast op de hoogte. De wijziging is schriftelijk terug te vinden in de 
huiswerkmap van de leerlingen.  

 
Sportdag 
Achter de schermen zijn de sportleerkrachten volop aan de slag met de uitwerking van de sportdagen voor zowel 
de kleuter- als de lagere school. In de loop van volgende week ontvangen jullie hierover meer informatie via 
Gimme. Via deze weg willen we alvast laten weten dat we voor de sportdag van de lagere school, op vrijdag 11 
juni 2021, op zoek zijn naar extra begeleiders. Ben die dag beschikbaar? En heb je zin om ons hierbij te helpen? 
Noteer deze datum dan alvast in je agenda. Inschrijven kan via de antwoordstrookjes die volgende week op 
Gimme zullen verschijnen.   
 
Stratenloop Hoogstraten 
Stad Hoogstraten laat weten dat de jaarlijkse stratenloop over de Vrijheid helaas ook dit jaar niet in de gekende 
vorm aan de orde is. Er werd oopnieuw een alternatief uitgewerkt.  
Stad Hoogstraten wil zoveel mogelijk mensen aansporen om één van de routes (36 km in totaal) te lopen voor 
het goede doel (welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je). Wandelen kan uiteraard ook, de route is heel toegankelijk voor 
iedereen. Er zijn ook dit jaar 36 prijzen die worden verloot onder de deelnemers.  
  

Voor kinderen t/m het 6de leerjaar wil men promoten om gedurende de Heilig Bloedweek (zaterdag 29 mei 2021 
t/m zondag 6 juni 2021) één toertje te lopen op de Finse piste achter Sportoase. Wie zich officieel registreert na 
de loop en een foto als bewijs doorstuurt, maakt ook kans op een prijs.  
 

Meer weten? Alle info over de organisatie van dit jaar is te vinden via www.hoogstraten.be/stratenloop. 
 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 24 mei 2021  Pinkstermaandag (vrije dag) 
 Dinsdag 25 mei 2021  De Boeraderie (eerste kleuterklas) 
     Zitdag CLB (lagere school) 
 Donderdag 27 mei 2021  Medisch onderzoek (eerste kleuterklas) 
     Auteurslezing Luc Descamps (vierde leerjaar) 
 Vrijdag 28 mei 2021  Planckendael (tweede leerjaar) 
     Fietsexamen (zesde leerjaar) 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 

www.hoogstraten.be/stratenloop

