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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 20 SEPTEMBER 2020 

 
Update corona 
Op dit ogenblik zijn er nog geen gekende besmettingen in onze school. Toch merken we dat sommige ouders 
ongerust zijn of onzekerheid voelen. Als school respecteren we de geldende maatregelen en procedures. We 

gebruiken hiervoor de volgende beslisbomen: https://www.vwvj.be/covid-19. 
Bij vermoeden van Covid 19 of wanneer kinderen symptomen vertonen, worden ouders meteen opgebeld. We 
vragen ouders om hun kind onmiddellijk op te halen. Ook eventuele broertjes en zusjes gaan mee naar huis. De 
leerlingen komen pas terug na school na een negatief testresultaat. We willen als school geen risico’s nemen. 
Mogen we jullie vragen om bereikbaar te zijn op de telefoonnummers die werden doorgegeven?  
 

Zoals steeds dragen we open communicatie hoog in het vaandel. Bij een positief testresultaat zullen we jullie op 
de hoogte brengen via deze nieuwsbrief. Laten we hopen dat we hier nog even van gespaard blijven…  
 
Infoavonden 
Graag willen we jullie bedanken voor de aanwezigheid op onze digitale infoavonden. Het is fijn dat jullie zo 
massaal aanwezig waren. Een pluim voor ons lerarenteam. Met veel enthousiasme gingen jullie deze uitdaging 
aan!  

 
 
Grootouderfeest 
Omwille van de coronamaatregelen kunnen we helaas geen grootouderfeest organiseren zoals we dat gewend 
zijn. Natuurlijk laten we deze gebeurtenis niet zomaar voorbij gaan en hebben we een alternatief voor jullie in 
petto! We nodigen alle kleuters en hun grootouders uit om in de maand oktober deel te nemen aan onze leuke 
zoektocht doorheen Minderhout. De wandeling staat in het teken van ‘boeken’. Ook onze klaspoppen zullen van 
de partij zijn. Bovendien zijn er heel wat leuke prijzen te winnen. Ben je al benieuwd? Heb je alvast zin om te 
vertrekken? Morgen ontvangen alle oudste kleuters een uitnodiging met invulstrookje voor hun grootouders. 
Inschrijven doe je door het ingevulde strookje mee te geven naar de klas met je kleuter.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 21 september 2020  Medisch onderzoek (2de leerjaar) 
 Dinsdag 22 september 2020  Medisch onderzoek (1ste leerjaar) 
 Woensdag 23 september 2020  Studiedag (vrije dag voor leerlingen) 
 Vrijdag 25 september 2020  Scharrelloop (kleuter- en lagere school) 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

https://www.vwvj.be/covid-19

