Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 28 JANUARI 2022
Schoolorganisatie
De overheid heeft extra middelen ter beschikking gesteld van basisscholen voor beleidsondersteuning. De raad
van bestuur heeft daarom gevraagd om denkwerk te doen over onze schoolorganisatie. Ondertussen werden
een aantal grote keuzes gemaakt.
Joke Vissers nam reeds een aantal beleidsondersteunende taken op. Deze samenwerking wordt nu verder
uitgebouwd. Joke zal, naast een deeltijdse opdracht op het secretariaat, voortaan de rol van adjunct-directeur
opnemen en hiermee een aantal taken van de directeur overnemen. Het gaat hier voornamelijk over de
beleidsdomeinen organisatie, administratie en financiën.
Aan Iris Keysers werd de vraag gesteld om, in combinatie met haar functie als zorgleerkracht van de jongste
kleuters, beleidsondersteuner te worden. Ook Iris heeft zich hiervoor geëngageerd. Zij zal voornamelijk het
pedagogisch-didactisch beleid van de school mee ondersteunen.
Warme oproep
Gisteren kwam de ouderraad digitaal bij elkaar. Vanuit de school hebben we een bezorgdheid aangekaart.
Jammer genoeg stellen we vast dat steeds meer negatieve mails onze school (klasleerkrachten en directie)
bereiken. Graag willen we dit via deze weg even aanhalen.
Corona heeft de verschillen tussen mensen uitvergroot. De crisis duurt nu al veel te lang. De vele wisselende
maatregelen, de perioden van afstandsonderwijs en quarantaines leggen veel druk op ouders. Ook het
lerarenteam van onze school gaat gebukt onder deze moeilijke periode. Elke dag opnieuw gaan ze tot het uiterste
om jullie kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Als school zijn we steeds bereid om constructief met jullie in gesprek te gaan bij moeilijkheden, problemen,...
Sommige zaken worden misschien beter aangekaart in een persoonlijk gesprek.
Graag willen we daarom deze warme oproep doen… Laten we het goede blijven zien en vertrouwen op elkaar.
Zowel ouders als leerkrachten hebben het beste voor met de kinderen. Laten we samen op een positieve manier
verder op weg gaan en ervoor zorgen dat onze kinderen niet de rekening betalen. Laten we hen de kans geven
om op een zo normaal mogelijke manier kind te kunnen zijn. Alvast bedankt!
Schaatsen
Dinsdag gaan de leerlingen van de lagere school schaatsen. We nemen dit jaar de bus richting de openlucht
schaatsbaan in Herentals. Er is een aparte bus per leerjaar voorzien. Het tweede, vierde en zesde leerjaar
schaatsen dit jaar in de voormiddag. In de namiddag is het de beurt aan het eerste, derde en vijfde leerjaar. Zorg
voor warme kledij die dag. Een muts, sjaal en een extra paar kousen zijn geen overbodige luxe. Handschoenen
zijn verplicht op de schaatsbaan. Het is belangrijk dat kinderen hun schoenmaat kennen. Bij de jongste kinderen
vragen we om deze op de hand van de kinderen te noteren om verwarring te voorkomen.
Kinderen die eigen schaatsen hebben, mogen deze uiteraard meebrengen en gebruiken.
Belangrijk! Alle kinderen eten die dag op school. De kinderen van de eerste beurt zijn namelijk niet tijdig
terug op school voor de middagpauze. De kinderen die schaatsen tijdens de tweede beurt vertrekken
tijdens de middagpauze.
Belangrijk! De kinderen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar schaatsen in de namiddag. Zij worden omstreeks
16 uur terug op school verwacht. Gelieve hiermee rekening te houden. Hou zeker onze Facebookpagina
in de gaten. We houden jullie via deze weg op de hoogte van eventuele vertragingen.
We wensen de kinderen alvast veel schaatsplezier toe!
Lees verder op de volgende pagina!
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Personeel
Juf Kaat is momenteel nog steeds niet aan de beterhand. Ze blijft wellicht ook volgende week afwezig. Juf Eline
Van den Nieuwenhuyzen staat vanaf nu voltijds paraat om haar te vervangen in het 5de leerjaar.
Juf Lief is de komende weken, om gezondheidsredenen, deeltijds aan de slag op school. Juf Martine staat tot aan
de krokusvakantie dagelijks paraat om de kleuters van Kikker te begeleiden in de namiddag.
Vacature
Momenteel zijn we op zoek naar een poetsvrouw ter versterking van ons team. Het gaat om een deeltijdse
opdracht in Basisschool De Klimtoren (Meerle) en Basisschool Scharrel.
Verder zijn we ook op zoek naar een administratief medewerker. Ook hier gaat het om een deeltijdse opdracht
in Basisschool Spijker (Hoogstraten) en Basisschool Scharrel.
Interesse in onze vacatures? Neem dan contact op met Joke Vissers via info@scharrel.be.
Helm op fluo top
Met de actie ‘Helm op fluo top’ willen we kinderen stimuleren om met een fluovest en fietshelm naar school te
komen. In deze donkere dagen vinden we het belangrijk dat kinderen veilig en goed zichtbaar naar school komen.
Deze week kreeg elke klas bezoek van onze fluoman. Omwille van de verlengde kerstvakantie en de quarantaines
wordt het moeilijk om de stickerkaart vol te krijgen. Fluoman had echter goed nieuws! Tot aan de krokusvakantie
kunnen de kinderen namelijk extra stickers verdienen. Zo kunnen we toch nog samen aan de finish geraken en
maken we kans op mooie prijzen!
Bike 2 School
Dit schooljaar werd het project ‘Bike 2 School’ opgestart in onze school. Vanaf 1 februari kunnen de kinderen bij
de balie van Visit Hoogstraten (dienst toerisme) een cadeaubon kopen met de verdiende bucks.
Met deze cadeaubon kunnen ze iets kopen bij één van de deelnemende handelaars. Bijvoorbeeld een broodje
gaan eten, een taartje bij de bakker, iets gaan drinken, een gadget voor hun fiets, een speelgoedje van ’t Klavertje
vier,… Voor ieder wat wils!
De lijst met handelaars vinden jullie via deze link. Het minimumbedrag voor een cadeaubon is € 2,50. We hopen
dat kinderen hierdoor gemotiveerd zijn om aan dat bedrag te geraken. Kinderen kunnen hun bucks ook besteden
op de kermis (bij bepaalde kermiskramen) of iets kopen of doen in de regio. De regionale beloningen vinden jullie
op deze website.
Wist je dat? Op dit moment is de winteractie lopende. Tot aan de krokusvakantie krijgen alle leerlingen
dubbele punten. Zo kunnen de kinderen nu per week € 0,50 verdienen in plaats van € 0,25.
Meer weten? Alle informatie over het project vinden jullie op de website van Stad Hoogstraten.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 31 januari 2022
Dinsdag 1 februari 2022
Donderdag 3 februari 2022

Vrije dag
Schaatsen (lagere school)
Infoavond nieuwe kleuters
Roadtrip (zesde leerjaar)

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
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