Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 6 MEI 2022
Scholenband Zambia
Ondertussen zijn Nellie en Patricia, onze partners uit Zambia, goed toegekomen en geïnstalleerd in Minderhout.
Na een feestelijke verwelkoming gingen ze een kijkje nemen in alle klassen van de kleuter- en lagere school. Alle
kinderen van de lagere school volgden een presentatie over het land en de school in Zambia. Het is fijn te merken
dat het enthousiasme zo groot is bij onze leerlingen.
De komende dagen staat er voor elk leerjaar een activiteit op de planning met onze gasten. Op die manier
trachten we hen zoveel mogelijk van onze school te tonen. Na de schooluren worden Nellie en Patricia mee op
sleeptouw genomen door de leden van de werkgroep scholenband. Zo laten we hen proeven van onze cultuur,
levenswijze en gewoonten.

Opening woning Koestraat
We hebben genoten van de talrijke opkomst en de positieve reacties tijdens de opening van de woning in de
Koestraat. De foto’s met de ballonnenboog zijn te bekijken via Gimme. Dankjewel aan alle aanwezigen en aan de
ouderraad om van de opening een groot feest te maken.
Winnaars schiftingsvraag
Er waren maar liefst 46 kippen te vinden in en rond de woning van de Koestraat. Proficiat aan de winnaars!
Deze kinderen ontvangen in de loop van dit schooljaar een doosje verse Scharreleieren (afhankelijk van het
tempo van onze kippen).

Ricco Velthuizen (klas 1a), Elise Jespers (klas 3c) en Marie Pluym (klas 4a)

Naam voor het huis
Van ‘De hut van Lut’ naar ‘De Koeiestal’ en ‘De Scharrelschuur’. Jullie bezorgden ons heel wat inspiratie voor een
naam voor de woning in de Koestraat. De werkgroep scholenbouw buigt zich tijdens de volgende bijeenkomst
over al deze ideeën en zal deze moeilijke knoop doorhakken. Nog even geduld!
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…
Inrichting schoolbibliotheek
Tromgeroffel… Zowel de thema’s ‘Bohemian’ als ‘Natuurlijk’ vielen erg in de smaak voor de inrichting van onze
schoolbibliotheek. Aan het einde van de dag werd de winnaar bekend: We gaan voor een ‘Natuurlijke’ schoolbib!

Bedankt voor jullie inPUT
Ook in de put verzamelden we heel wat suggesties en ideeën. Een aantal mogelijkheden worden de komende
periode bekeken. Richting volgend schooljaar hopen we een aantal interessante workshops te kunnen inrichten.
Projectweken
We staan voor een spannende week. De kleuters van de derde kleuterklas maken spelenderwijs kennis met het
eerste leerjaar tijdens het brugproject. Natuurlijk is het voor de kinderen van het eerste leerjaar genieten om
even terug te kunnen spelen en ontdekken in de kleuterschool. We wensen hen alvast een boeiende week toe!
Maandag vertrekken de leerlingen van het vierde leerjaar op zeeklassen. Vijf dagen lang spelen, leren en genieten
ze van de frisse zeelucht. We wensen hen een onvergetelijke week toe!
Veiligheid schoolomgeving
We merken dat, omwille van de werken in de Markwijk, de drukte toeneemt in de Witherenweg. We vragen om
extra voorzichtig te zijn en kinderen die met de auto komen af te zetten in de Koestraat. Alvast bedankt!
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 9 mei 2022

Dinsdag 10 mei 2022
Woensdag 11 mei 2022
Donderdag 12 mei 2022

Start zeeklassen (vierde leerjaar)
Start brugproject (derde kleuterklas en eerste leerjaar)
Werkgroep zelfstandigheid
Medisch onderzoek (klas 6c)
Theater (vijfde leerjaar)
Ouderraad
Fietsexamen
Uitstap Bokrijk (derde kleuterklas en eerste leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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