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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 26 APRIL 2020 

 

Tip voor wie de nieuwsbrief leest via Gimme!  
Download deze brief voor de volledige versie! 

 
Weekplanningen 
Afgelopen week zijn we gestart met het afstandsleren. We merken dat onze leerlingen goed aan de slag zijn 
met de taken die werden opgenomen in de weekplanning. Dankjewel voor jullie inzet! 
We beseffen dat de situatie voor ouders niet evident is. Ook jullie willen we graag bedanken voor alle 
inspanningen om van deze periode het beste te maken. De belangrijkste taak van ouders blijft het stimuleren 
en motiveren van de kinderen. Zorg voor rust en structuur. Ondertussen blijven de leerkrachten van het 
Scharrelteam paraat staan om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Heb je een vraag, maak 
je je zorgen,… Geef ons dan zeker een seintje! 
 

          
 
Ook deze week zullen er per leerjaar (lagere school) een aantal weekplanningen en werkbundels klaarliggen op 
school. Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om de materialen af te drukken, aarzel dan niet om het 
oefenmateriaal op te halen bij het secretariaat (tijdens de schooluren). We vragen jullie om buiten te wachten 
en rekening te houden met de maatregelen (afstand en hygiëne).   
 

Tip! Gemaakte oefenbundels moeten op dit moment niet naar school gebracht worden (tenzij op 
individuele vraag van de klas- en zorgleerkracht). Bewaar alle gemaakte oefenbladen en bundels thuis 
in een overzichtelijke map. Op die manier geraakt er zeker niets verloren en kunnen we hier later naar 
terugkijken in de klas.  

 
Herstart scholen 
De fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft voorlopig van kracht. Het Vlaamse 
onderwijsveld diende eerder deze week een voorstel in voor een gecontroleerde en gefaseerde heropening van 
de scholen vanaf 15 mei, mits de heropstart in andere sectoren goed verloopt. De Nationale Veiligheidsraad 
heeft dit scenario afgelopen vrijdag bekrachtigd en heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten op 
maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens 
het weekend waar nodig worden bijgestuurd.  
 
Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn alle leerlingen gebaat bij 
onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde omgeving. Er werd gezocht naar een optimaal evenwicht 
tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte 
overgang naar een volgend onderwijsniveau,…  
In een eerste fase kunnen het eerste en tweede leerjaar (4 volledige dagen) alsook het zesde leerjaar (2 volle of 
4 halve dagen) opstarten.  
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Ondertussen hebben we een draaiboek ontvangen dat dient als richtinggevend kader voor deze heropstart.  
Dit draaiboek is opgebouwd rond vijf thema’s. Daarbij staat het thema veiligheid centraal. Dit vormt het 
vertrekpunt voor alle beslissingen m.b.t. mensen, leren, organiseren en evalueren. We zijn volop aan de slag 
met het uitwerken van een schooleigen draaiboek en risicoanalyse zodat we jullie tijdig kunnen informeren 
over onze aanpak.  
We beseffen dat heel wat ouders met concrete vragen zitten. Op dit moment moeten we jullie echter om 
geduld vragen. We willen grondig en kwaliteitsvol werk leveren. Dit vraagt de nodige voorbereidingstijd. We 
hopen jullie zo spoedig mogelijk te kunnen informeren en gaan zoals steeds tot het uiterste om, gezien de 
omstandigheden, de best mogelijke situatie te creëren voor kinderen, leerkrachten en ouders. Meer informatie 
volgt via de nieuwsbrief. Alvast bedankt voor jullie geduld en begrip.  
 
Noodopvang 
Ondertussen blijven we op school noodopvang voorzien tijdens de normale schooluren. We voorzien in opvang 
voor kinderen van ouders die in de medische en gezondheids-, voedings- of veiligheidssector werken. Ook 
ouders die fysiek aanwezig moeten zijn op hun werk en geen alternatieve opvang kunnen voorzien, kunnen 
beroep doen op de noodopvang. Kinderen van ouders die thuis werken blijven in principe thuis.  
 
Graag vragen we jullie om de schooluren te respecteren. Kinderen kunnen ’s ochtends naar de opvang gebracht 
worden tussen 8.25 en 8.40 uur. Ophalen kan tijdens de middagpauze (12.15u – 13.20u) of aan einde van de 
schooldag om 15.15 uur. Vooraf inschrijven voor de opvang op school is niet nodig.  
Ferm blijft voorlopig de voor- en naschoolse opvang voorzien. Hiervoor dient wel ingeschreven te worden.  
 
Schoolfeest 
Normaal gezien stond dit weekend ons jaarlijkse schoolfeest op de planning. Het zonnetje was alvast van de 
partij. Helaas hebben we deze editie moeten annuleren omwille van de coronamaatregelen. Graag willen we 
de ouderraad bedanken. Achter de schermen werden er reeds heel wat voorbereidingen getroffen. Zo werd er 
bijvoorbeeld volop gezocht naar lokale sponsors. Verschillende bedrijven hadden reeds toegezegd en 
betaalden een bijdrage. Onderstaande sponsors beslisten om hun sponsorgeld niet terug te vragen en 
schonken een bedrag ter ondersteuning van de schoolwerking. Een grote dankjewel daarvoor!   
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Heb je vragen? 
Aarzel niet om de zorg- of klasleerkracht van uw kind(eren) te contacteren indien u vragen of bedenkingen 
heeft. Zoals steeds staan we paraat om de kinderen te begeleiden en ondersteunen waar mogelijk.  
We vragen om dit zoals steeds per mail te doen. Via deze weg kunnen ook telefonische afspraken ingepland 
worden. Alle mailadressen van onze leerkrachten zijn te vinden op onze website.  
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie het allerbeste toe in deze periode.  
We laten jullie niet los en hopen elkaar snel écht terug te zien… 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

 

 
 

 

https://www.scharrel.be/samen-school-maken/scharrelteam/

