Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 20 MEI 2022
Proficiat!
Afgelopen weekend deden heel wat kinderen van het tweede leerjaar hun eerste communie. Namens het
Scharrelteam wensen we jullie een dikke proficiat! We hopen dat jullie genoten hebben van deze stralende dag!

Proficiat!
Ook in de tweede kleuterklas kregen we deze week fijn nieuws. Juf Julie is in verwachting van haar eerste kindje.
We wensen haar via deze weg een dikke proficiat toe en kijken mee uit naar de komst van de kleine spruit.
Helaas moest juf Julie, na een bezoekje aan de arbeidsgeneesheer, stoppen met werken. De afgelopen dagen en
ook volgende week neemt juf Martine de kleuters van de Regenboogklas onder haar vleugels.
Vanaf 30 mei zal juf Hanne Schrickx, kleuterjuf vanuit het lerarenplatform, ook halftijds aan de slag gaan in de
Regenboogklas. Juf Hanne zal dan op dinsdag, donderdag en vrijdag in de voormiddag paraat staan voor de
tweede kleuterklas. Juf Martine blijft tot einde schooljaar op maandag, woensdag en vrijdag namiddag de
kleuters begeleiden.
Projectweken
De kinderen van het vijfde leerjaar hebben op en top genoten van de kasteelklassen in Hamoir. De foto’s spreken
voor zich. Als echte ridders en jonkvrouwen genoten ze volop van het samenzijn en de natuur.
Ook blikken we terug op een geslaagde editie van het uitwisselingsproject met Neufchâteau. We willen alle
kinderen en hun ouders bedanken om er een bijzondere en uitzonderlijke week van te maken.

Lees verder op de volgende pagina!
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Ontdek jouw weg onder onze vleugels…
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 23 mei 2022
Dinsdag 24 mei 2022
Donderdag 26 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022

Cursus EHBO (vijfde leerjaar)
Speelmoment (eerste kleuterklas)
Zitdag CLB (lagere school)
Logeren (derde kleuterklas)
Hemelvaart (vrije dag)
Vrije dag

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!

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

