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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 3 MAART 2023 

 
Start jeugdboekenmaand 
Op woensdag 1 maart ging de jeugdboekenmaand van start. Deze maand zullen er in alle klassen heel wat 
personages de revue passeren in onze school. Zijn jullie al benieuwd? Bekijk dan zeker onze trailer via deze link. 
 

 
 

Groeiwijzers leerkrachten 
 

Wist je dat? Alle leerkrachten van onze school krijgen (net zoals de kinderen) drie keer per schooljaar 
een gepersonaliseerde groeiwijzer met feedback. Tijdens de afgelopen week gingen alle leerkrachten in 
gesprek met juf Eline. Alleen was het deze keer niet juf Eline die de groeiwijzers had gemaakt…  
Enkele weken geleden kreeg elke klas bezoek van juf Eline. De groeiwijzers werden deze keer samen 
met de kinderen opgemaakt. En zo gaven de kinderen feedback over hun kwaliteiten en groeikansen 
aan de leerkracht. Het resultaat? Heel wat interessante weetjes over de leerkrachten, tips waar we 
verder mee aan de slag kunnen, aangevuld met hilarische uitspraken en grappige anekdotes.  
 

Wist je dat? Onze leerlingen zijn erin geslaagd om dit als verrassing te houden voor de leerkrachten. 
Niemand heeft ‘het geheim voor de juffen en meesters’ verklapt. Hoe fijn is dat! Een pluim voor alle 
kinderen! 

 

 
 

Lees verder op de volgende pagina! 
 

https://vimeo.com/803494195
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Actie ‘Elke geste telt’ 
We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien van de ramp in Turkije en Syrië. De aardbeving heeft daar 
ondertussen meer dan 30.000 slachtoffers gemaakt. Miljoenen mensen zijn dakloos geworden en zitten zonder 
water en voedsel in barre omstandigheden.  
 

Met de basisscholen van vzw Mirho werd afgesproken om ons steentje bij te dragen en de handen in elkaar te 
slaan. Dat doen we door samen met ouders en kinderen hulpgoederen in te zamelen. Hierbij nemen we deel aan 
de nationale actie van Bpost. We verzamelen alle producten en brengen deze naar het postkantoor. Bpost zorgt 
dan voor het transport naar Istanbul. Van daaruit wordt de verdere verdeling georganiseerd, zodat de goederen 
terecht komen, waar ze het meest nodig zijn.  
Wil je graag je steentje bijdragen? Breng dan gerust een product (zie tabel op de volgende pagina) mee naar 
school. Alvast bedankt! 
 

Wat zamelen we juist in?  
 

Voeding Lichaamsverzorging Beschutting en energie 

Conserven (vlees, vis, groenten, 
fruit of soep), melkpoeder voor 
baby’s, ontbijtgranen, noten en 
droge vruchten, verpakte 
koeken. 
 

Zeep, shampoo, douchegel, 
tandpasta, tandenborstels, 
inlegkruisjes, maandverband, 
tampons, luiers, luierdoekjes, 
vochtige doekjes. 

Dekens, slaapzakken, 
powerbanks. 

 

Belangrijk!  
 Enkel producten die hierboven zijn beschreven.  
 Geen glazen bokalen of verpakking.  

 

 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 6 maart 2023  Theater (eerste leerjaar) 
      Bibliotheek (tweede leerjaar) 
      Ouderraad 
 
 
     

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


