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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 14 JUNI 2020 

 
Opening speelweide 
We hebben er lang naar uitgekeken… Eindelijk is het zo ver! Vanaf morgen kunnen onze kleuters volop spelen 
en genieten van de gloednieuwe speelweide. Leuke zandbakken en glijbanen, een speelberg, een podium, een 
spannende kruiptunnel, verharde terrasjes, een gloednieuw tuinhuis,… Er valt heel wat te ontdekken!  
Dankjewel aan het plaatselijk comité die de financiering van dit project volledig op zich heeft genomen. We zijn 
jullie ontzettend dankbaar! 

 
 
Bevraging ouders 
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we een ouderbevraging aan het einde van het schooljaar. Deze beknopte 
vragenlijst zal morgen in de boekentas zitten bij de oudste leerling van ieder gezin. We vragen jullie om de 
bevraging ingevuld mee terug naar school te geven ten laatste op maandag 22 juni. Alvast bedankt om hiervoor 
tijd te maken.  
 
Logeren 3de kleuterklas 
Het afsluiten van de kleuterschool is een belangrijk moment. De afgelopen weken hebben we ons uiterste best 
gedaan om het logeren van de kleuters (3de kleuterklas) te kunnen laten doorgaan. Er werd een draaiboek met 
risicoanalyse uitgewerkt. Onze preventie-adviseurs en het schoolbestuur hebben groen licht gegeven voor deze 
activiteit. Aanstaande dinsdag zullen de kleuters van de Elmerklas dé avond van dit schooljaar beleven. De 
kleuters van de Muisklas moeten nog een weekje geduld hebben. We wensen hen alvast veel (‘coronaproof’) 
plezier toe!  
 
Proclamatie 6de leerjaar 
Helaas zijn we genoodzaakt onze jaarlijkse musical te annuleren… Achter de schermen zijn we echter volop aan 
de slag met de voorbereidingen voor een feestelijke afsluiter voor onze leerlingen van het 6de leerjaar. 
Uiteraard willen we ook de ouders van deze kinderen hierbij betrekken.  
 

Belangrijk! De datum voor deze activiteit werd gewijzigd. De activiteit zal plaatsvinden op maandag 29 
juni! Noteer dit zeker in jullie agenda! Meer informatie volgt nog…  

 
Terugbetaling voorschotten 
Graag laten we jullie weten dat de reeds betaalde voorschotten voor de zeeklassen (4de leerjaar), 
kasteelklassen (5de leerjaar) en de projectweken met Neufchâteau (6de leerjaar) terugbetaald zullen worden via 
de laatste schoolrekening.  
 
Jong Markdal  
Op Gimme vinden jullie een mededeling i.v.m. de nieuwe samenstelling van scholengemeenschap Jong 
Markdal vanaf 1 september 2020. We heten de collega’s van VBS Merksplas van harte welkom en kijken alvast 
uit naar een boeiende samenwerking.  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


