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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 14 OKTOBER 2022 

 
Week van het bos 
We blikken terug op een geslaagde ‘Week van het bos’. Zowel onze kleuters als de leerlingen van de lagere school 
genoten van een heerlijke dag in het bos.  
 

           
 

Professionalisering 
Volgende week woensdag is het studiedag. Terwijl de kinderen genieten van een vrije dag, werken de 
leerkrachten verder aan een aantal prioriteiten op schoolniveau.  
In de kleuterschool nemen we de tijd om een aantal vernieuwingen en trajecten van de afgelopen jaren te 
verankeren. Zo zetten we o.a. in op de visie van de kleuterschool en brengen we de doelen van wereldoriëntatie 
opnieuw onder de aandacht.   
In de lagere school zetten we de volgende stappen in het traject rond zelfstandigheid. We focussen ons op de 
nieuwe werking van de derde graad, voorzien tijd om de verschillende elementen uit de testfase te evalueren en 
werken samen verder aan de leerlijn op schoolniveau.  
 
Energiebesparende maatregelen 
Wellicht zijn velen onder jullie er ook thuis mee bezig: Hoe kunnen we de energiefactuur binnen de perken 
houden? Ook op school is dat niet anders en staan we voor torenhoge kosten.  
Een aantal investeringen (op middellange of lange termijn) zijn noodzakelijk. Deze investeringen worden nauw 
opgevolgd door onze bouwcoördinator en zijn opgenomen in het masterplan voor onze school. Het dossier van 
de isolatie van de platte daken in de lagere school is hier een mooi voorbeeld van. Deze werken zullen binnenkort 
aanvatten.  
 

Uiteraard zijn er ook heel wat zaken die we op korte termijn kunnen doen. Samen met de basis- en secundaire 
scholen van vzw Mirho en de gemeentescholen werd er een denkoefening gedaan rond het energieverbruik in 
de verschillende scholen. Op Gimme vinden jullie hierover een brief vanuit het stadsbestuur en het directieteam 
van vzw Mirho.  
 

Belangrijk! In onze school plannen we wekelijks een ‘dikke truiendag’ op vrijdag. We vragen jullie om 
kinderen (zeker op vrijdag) voldoende warm aan te kleden (verschillende laagjes).  
Verder mogen alle kinderen een extra trui mee naar school brengen (die steeds in de klas mag blijven).  
Kinderen mogen ook een sjaal dragen in de klas. Bij nat en koud weer in de winterperiode, kunnen 
kinderen ook warme sloffen meebrengen om in de klas te dragen.  

 
Werken Markwijk 
Ondertussen werden de werken in de Markwijk volledig afgerond. Vanaf maandag kan deze ingang van de lagere 
school opnieuw gebruikt worden.  

 

Opgelet! De verkeersituatie in de Markwijk is grondig gewijzigd (woonerf, enkelrichting, ‘kiss and ride’). 
We vragen jullie om de verkeersregels te respecteren in het belang van de veiligheid van onze leerlingen.  

 
Lees verder op de volgende pagina! 
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Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Dinsdag 18 oktober 2022   Rollebolle (derde kleuterklas) 

Zitdag CLB (lagere school) 
       Scharlement 
  Woensdag 19 oktober 2022  Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
  Vrijdag 21 oktober 2022   Kleuterzwemmen (derde kleuterklas) 
       Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
 

 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


