Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 26 AUGUSTUS 2021
Klaar voor het nieuwe schooljaar!
We hopen dat alle kinderen genoten hebben van de zomervakantie. Of wij zin hebben in het nieuwe schooljaar?
Absoluut! Het lerarenteam van Scharrel is er helemaal klaar voor! Samen maken we er een fijn schooljaar van!

Nieuw in het Scharrelteam
Bij de start van het nieuwe schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe gezichten in ons Scharrelteam. Eline Van
De Nieuwenhuyzen kennen we als oud-leerling van onze school. Zij neemt dit schooljaar een ambulante functie
op in zowel de kleuter- als de lagere school.
Ook verwelkomen we Leslie Brosens in de kleuterschool. Zij zal onze kleuters tijdens de middagpauze met de
beste zorgen omringen op de speelplaats. We heten beide collega’s van harte welkom en wensen hen een fijne
start toe in onze school.
Laat je verwonderen
Samen met alle Katholieke scholen werd besloten om dit schooljaar te werken rond een gemeenschappelijk
jaarthema: “Laat je verwonderen”. We hebben heel wat leuke plannen en ideeën om hier samen met de kinderen
rond te werken.
Coronamaatregelen
Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen. Ondanks de grote vaccinatiebereidheid is het
virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Hieronder geven we een overzicht van
de belangrijkste maatregelen.
Algemeen
▪ Maximaal verluchten en ventileren blijft een belangrijke voorzorgsmaatregel. We zetten CO²-meters in
zodat we de luchtkwaliteit in onze klaslokalen goed kunnen opvolgen.
▪ Ook goede handhygiëne blijft belangrijk. Doorheen de dag blijven we regelmatig handen wassen. De
dispensers aan de klasdeuren blijven behouden. We vragen kinderen om thuis de handen te wassen
alvorens ze naar school vertrekken.
▪ Uitstappen kunnen opnieuw doorgaan.
▪ Er mag klasdoorbrekend gewerkt worden.
▪ Oudercontacten kunnen doorgaan op school (enkel op afspraak).
Mondmaskers
▪ Leerlingen uit het basisonderwijs moeten geen mondmasker dragen.
▪ Tijdens het lesgeven in de eigen klas moeten leerkrachten geen mondmasker dragen.
▪ In de gangen van de school is het dragen van een mondmasker verplicht voor het personeel. Ook tijdens
het toezicht en aan de schoolpoort dragen personeelsleden een mondmasker (contact met kinderen
van andere klassen en leerjaren).
▪ (Groot)ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen in de schoolomgeving (brengen en ophalen,
bij het betreden van de school).
Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…
Bij melding van een (vermoedelijke) besmetting op school worden de richtlijnen en de aanpak van het CLB
gevolgd. Naast een basisset van maatregelen kunnen bijkomende striktere en kordate maatregelen genomen
worden. In gemeenten waar de situatie op basis van de cijfers acuut is, kan de lokale crisiscel, net zoals vorig
schooljaar per direct en afhankelijk van de situatie overgaan tot extra maatregelen.
Laten we hopen op een positieve evolutie van de cijfers. Samen starten we het schooljaar met frisse, nieuwe
moed en kijken we uit naar betere tijden.
Schoolpoort (aankomst en vertrek)
Algemeen
▪ We trachten drukte aan de schoolpoort zoveel mogelijk te vermijden. We vragen ouders om bij het
brengen of ophalen van hun kind(eren) alleen te komen. Kleuters kunnen afgehaald worden tussen
15.15 en 15.30 uur. Het is niet noodzakelijk om stipt om 15.15 uur aan de schoolpoort te staan.
▪ We vragen om, na schooltijd, eerst de kinderen van de lagere school op te halen. Nadien kunnen de
kleuters opgehaald worden.
▪ Voor schooltijd is er oversteek voorzien in Minderhout Dorp. We vragen uitdrukkelijk aan alle fietsers
en voetgangers om hiervan gebruik te maken. Fietsers die naar de sportspeelplaats moeten, nemen het
smalle gangetje en vermijden zo het gevaarlijke kruispunt met de Koestraat. We roepen op tot
hoffelijkheid in het smalle gangetje. Deze doorgang is smal maar wel de meest veilige keuze.
Kleuterschool
▪ De schoolpoort gaat open om 8.25 uur. (Groot)ouders brengen hun kind tot aan de klas. Voor de kleuters
van Dribbel, Bijtje, Kikker, Elmer en Schildpad is de toegang voorzien via de speelweide.
Deze kleuters kunnen hun fiets parkeren op de speelweide. De kleuters van Giraf, Regenboog en Rikki
worden via de poort in de Schoolstraat tot aan de polyvalente zaal gebracht.
▪ Na schooltijd kunnen (groot)ouders de kleuters ophalen aan de klas (via dezelfde toegang) tussen 15.15
en 15.30 uur. De kleuters van Rikki en Regenboog worden opgehaald op de speelplaats (Schoolstraat).
▪ De fietsen van kinderen die in de naschoolse opvang blijven worden na schooltijd verplaatst naar de
fietsenstalling op de speelplaats.
Lagere school
▪ De schoolpoorten openen om 08.25 uur. Kinderen kunnen toekomen op school tussen 08.25 en 08.40
uur. Bij het betreden van de school gaan de kinderen meteen naar de eigen klas. De klasleerkracht
wacht de kinderen hier op.
▪ Na schooltijd gaan de kinderen met de reguliere rijen naar huis. We vragen ouders om te wachten in
de Kuip (fietsenrij), in Minderhout Dorp (smalle gangetje) of in de Markwijk. Enkel (groot)ouders die
naar huis gaan via de Witherenweg kunnen wachten aan de schoolpoort.
Naschoolse opvang
Op 1 september start ook de buitenschoolse kinderopvang aan een nieuw werkjaar. Het team van Ferm
verwelkomt alle kinderen van zowel de kleuter- als de lagere school in de voor- en naschoolse opvang. Alle info
is terug te vinden via deze link.
Kijkdag
Aanstaande maandag is het kijkdag voor onze leerlingen. Alle kinderen kunnen tussen 18 en 19.30 uur kennis
komen maken met de nieuwe klas en de juf of meester. Nieuwe kleuters die instappen op 1 september hebben
een persoonlijke uitnodiging ontvangen waarop een tijdstip werd aangegeven.
Om dit moment zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn volgende maatregelen van toepassing:
▪ Kinderen brengen een flitsbezoek aan de klas (maximum 10 minuten);
▪ Ouders en leerkrachten dragen een mondmasker tijdens het kijkmoment;
▪ We vragen om slechts met één ouder naar het kijkmoment te komen. Broertjes of zusjes mogen
eventueel mee in de klassen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om op te splitsen;
▪ We vragen ouders en kinderen om niet te blijven hangen in de gangen en/of op de speelplaats en
meteen na het kijkmoment de school te verlaten.
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In de kleuterschool verwelkomen we de kleuters van Dribbel, Bijtje, Kikker, Elmer en Schildpad via de poort aan
de speelweide. De kleuters van Giraf, Regenboog en Rikki zijn welkom via de ingang in de Schoolstraat.
In de lagere school is de toegang voorzien via de sportspeelplaats. Alle kinderen en ouders verlaten de school via
de poort van het smalle gangetje (Witherenweg).
Naast een bezoek aan de klassen is er ook heel wat informatie verkrijgbaar. Zo vinden jullie een informatiestand
over het project ‘Bike2School’ op de speelplaats van de lagere school. Meer weten over het Scharrelkoor? Dat
kan aan de ingang van de sportspeelplaats. Heb je nieuwe turnkledij nodig? Passeer dan zeker even langs het
afdak van de grote speelplaats. We helpen jullie graag verder!

Het Scharrelteam kijkt uit naar het nieuwe schooljaar!
Geniet nog van de laatste vakantiedagen!

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

