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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 2 MEI 2021 

 
Meerdaagse uitstappen 
Afgelopen woensdag zaten de onderwijspartners terug bij elkaar. Er werd besloten om meerdaagse binnenlandse 
uitstappen toe te staan vanaf 1 juni. Onze kasteelklassen zouden doorgaan vanaf maandag 17 mei. Toch willen 
we ons blijven vasthouden aan het laatste sprankeltje hoop… Op dit ogenblik bekijken we de mogelijkheid om 
deze projectweek naar de maand juni te verplaatsen. We hopen op korte termijn meer informatie te kunnen 
geven.   
 
Afscheidsreceptie zesde leerjaar 
Op maandag 28 juni plannen we het afscheid van de leerlingen van het 6de leerjaar in. We vragen alle ouders 
van kinderen van het 6de leerjaar om deze datum te noteren in hun agenda. Wellicht gaan we opnieuw voor een 
alternatieve vorm van onze ‘proclamatie’ (zoals vorig schooljaar). We maken er hoe dan ook een feestelijke 
gebeurtenis van! Meer informatie hierover volgt nog.  
 
Zeeklassen vierde leerjaar 
In normale omstandigheden zouden de leerlingen van het vierde leerjaar deze week op zeeklassen geweest zijn. 
Helaas stak het virus daar een stokje voor. Gelukkig hebben onze leerlingen (en leerkrachten) volop kunnen 
genieten van een alternatief programma. Elke dag op ochtendwandeling, zandkastelen bouwen in ‘Den hof’, 
smullen van een lekker ijsje,… Wat was dat fijn! Een daguitstap naar zee hebben de kinderen nog tegoed. We 
kijken er alvast naar uit!  
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Trouwen derde kleuterklas 
Ook de liefde laat zich niet stoppen door corona… Vrijdag gaven onze kleuters van de 3de kleuterklas elkaar het 
ja-woord. Een gezellig feestje nadien mocht natuurlijk niet ontbreken. Een dikke proficiat aan onze kersverse 
koppeltjes!  
 

         
 
Gezocht!  
De kleuterjuffen zijn op zoek naar buizen in allerlei maten, breedtes en kleuren. Bedoeling is om een ‘watermuur’ 
te maken in onze natuurhoek (foto ter illustratie).  
Kan je ons hierbij helpen? Graag een seintje via tine.adams@scharrel.be. Alvast heel erg bedankt! 
 

 

Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 4 mei 2021  Scharlement  

Speelmoment (nieuwe instappers) 
Logeren (schildpadklas) 
Wandeling ter voorbereiding fietsexamen (zesde leerjaar) 

 Woensdag 5 mei 2021  Bezoek dierenarts (derde leerjaar) 
 Vrijdag 7 mei 2021  Kleuterzwemmen (derde kleuterklas) 
     Bezoek Groentehuisje (eerste leerjaar) 
      
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
   

tine.adams@scharrel.be

