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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 16 SEPTEMBER 2022 

 
Speelparcours kleuterschool 
Afgelopen maandag gingen ‘De Speelpleinbouwers’ aan de slag met de plaatsing van het nieuwe speelparcours 
in de kleuterschool. Het mag ons jaarthema dan niet meer zijn… Laat je toch maar verwonderen door de nieuwe 
speelzone voor onze kleuters… Dankjewel aan onze ouderraad voor de realisatie van dit mooie project. Goed 
voor urenlang speelgenot voor onze kleuters!   
 

 
 
Infoavonden 
Het Scharrelteam bedankt alle ouders voor hun aanwezigheid tijdens de infoavonden. De presentaties van de 
infoavonden vinden jullie terug in (het archief van) het klas- of leerjaarkanaal op Gimme. Op die manier is alle 
informatie steeds raadpleegbaar.  
 
Huiswerkklas en sportsnack 
Ondertussen werden zowel de huiswerkklas als de sportsnack opgestart in de lagere school. Na overleg met de 
naschoolse kinderopvang Ferm werden er een aantal bijkomende afspraken gemaakt. Alvast bedankt om 
hiermee rekening te houden.  

 We vragen (groot)ouders om hun kind(eren) na de huiswerkklas/sportsnack steeds op te halen op de 
sportspeelplaats en bij de poort te wachten. Op die manier kunnen we het overzicht goed bewaren.  

 Kinderen die niet meteen worden opgehaald of moeten wachten op broer(s) of zus(sen) moeten zich 
registreren bij Ferm (o.w.v. veiligheid en verzekeringen).  

 
Ouderraad 
Zin om aan te sluiten bij de ouderraad van onze school? Kom dan op donderdag 22 september naar de eerste 
bijeenkomst van de ouderraad dit schooljaar. We starten om 20 uur in de leraarskamer van de lagere school. Van 
harte welkom! 
 

Lees verder op de volgende pagina! 
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Professionalisering 
Woensdag is het studiedag in onze school. Terwijl de kinderen genieten van een extra vrije dag, focussen de 
leerkrachten van onze school zich op het traject rond zelfstandigheid.  
In de kleuterschool worden de keuzeborden verder op punt gesteld en doorgetrokken naar alle klassen. In de 
lagere school gaan de leerkrachten verder aan de slag met de verschillende zaken uit de testfase (vertierkwartier, 
klasopstelling en hulpdriehoeken).  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
  Woensdag 21 september 2021  Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
       Scholenveldloop De Mosten (lagere school) 
  Donderdag 22 september 2021  Ouderraad 
  Vrijdag 23 september 2021  Scharrelloop (lagere school) 
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


