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Schoolfoto’s 
Dinsdag verwachten we enkele fotografen in onze school. Zijn jullie klaar om je mooiste glimlach te tonen? 
Trek je mooiste kleren aan en straal! 
De foto’s zijn, net als vorig jaar, digitaal te bestellen. Meer informatie hierover volgt.  
 
Oudercontacten 
Dinsdag- en donderdagavond verwachten we de ouders van onze kleuters voor het eerste oudercontact. We 
kijken alvast uit naar constructieve gesprekken in het belang van de kinderen. Zoals steeds vormt de 
groeiwijzer een leidraad voor dit gesprek.  
 
Mogelijk is de zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
begeleiding van uw kind.  
Ook juf Eline zal in elke klas enkele gesprekken meevolgen. Oudercontacten zijn namelijk een belangrijke 
prioriteit in onze school. Op deze manier krijgen we graag een zicht op de aanpak in de verschillende klassen. 
 
De ambulante leerkrachten van de kleuterschool zijn zowel op dinsdag- als op donderdagavond op school. 
Aarzel niet om hen aan te spreken bij vragen en/of opmerkingen. We staan graag voor jullie klaar! 
 

Nieuw! Alle groeiwijzers van de kinderen verzamelen we in een persoonlijk portfolio. Dit portfolio 
kunnen ouders telkens na een oudercontact ter inzage mee naar huis nemen. We verwachten de 
portfolio’s nadien terug op school.  

 
Mogen we jullie vragen om de nieuwe groeiwijzer te bespreken met de kinderen en feedback toe te voegen 
aan de achterzijde? Alvast bedankt! 
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Boekenbeurs 
Woensdag organiseren we, in samenwerking met onze ouderraad en uitgeverij Pardoes, een boekenbeurs. 
Welkom in zaal ’t Markenhof tussen 11.30 en 17.30 uur.  
 
Ontdek het ruime aanbod kinder- en jeugdboeken, informatieve boeken, poëzieboeken, doe-boeken en nog 
veel veel véééééééééél meer. Misschien vind je wel een leuk cadeautje voor de eindejaarsdagen?  
 
We hopen alvast veel bezoekers te mogen ontvangen. De opbrengst gaat integraal naar de uitbreiding van de 
klasbibliotheken in de kleuter- en de lagere school. Onze leerlingen en leerkrachten zijn jullie alvast heel 
dankbaar! 
 
Navormingen en professionalisering 
Maandag volgen juf Amber, juf Ilse S en juf Greet de navorming “Zonder toeters of bellen naar het eerste 
leerjaar”. We hopen een aantal concrete tips te krijgen om de brug tussen kleuter- en lagere school nog kleiner 
te maken.  
 
Juf Tinne en juf Eline maken die dag de opstart van het ‘netwerk kwaliteit’. Samen met enkele scholen starten 
ze een 2-jarig traject en zitten ze rond de tafel om het referentiekader onderwijskwaliteit uit te diepen en onze 
schoolwerking hieraan af te toetsen.  
 
Op donderdag zitten enkele leerkrachten van de lagere school samen met Bart Delanghe, ons ankerfiguur 
vanuit de pedagogische begeleiding, voor een sessie ‘Wat werkt op de klasvloer’.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week  

Dinsdag 22 oktober 2019   Schoolfoto’s  
      Zitdag CLB kleuterschool 
      Oudercontacten kleuterschool 
 Woensdag 23 oktober 2019  Boekenbeurs 
 Donderdag 24 oktober 2019  Oudercontacten kleuterschool 
 

 
Samen vliegen we er nog een weekje in. Nadien genieten we van de herfstvakantie!  

We hopen dat alle kinderen volop genieten van een weekje ontspannen, spelen en ravotten!  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week en alvast een fijne vakantie toe!  
 


