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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 4 NOVEMBER 2022 

 
Nieuwe kleuters 
Na de herfstvakantie verwelkomen we 10 nieuwe kleuters in onze eerste kleuterklassen. De juffen staan alvast 
paraat om hen met de beste zorgen te omringen. Van harte welkom in onze school!  
 
Nieuwe werking speelplaats 
Misschien hebben jullie het leuke nieuws al vernomen van de kinderen? Na de herfstvakantie starten we een 
nieuwe werking op voor de verschillende speelplaatsen van de lagere school. Zelfstandigheid is een belangrijke 
waarde vanuit onze schoolvisie, daarnaast willen we als school blijven investeren in het welbevinden van onze 
kinderen. Deze twee elementen vormen de basis van onze nieuwe werking.  
 

Algemene werking 
Vanaf maandag kunnen kinderen kiezen op welke speelplaats ze de speeltijd doorbrengen. Op die manier zetten 
we in op keuzevaardigheid bij onze kinderen, kunnen kinderen een speelplaats kiezen die aansluit bij hun eigen 
interesses en noden en maken we maximaal gebruik van de beschikbare buitenruimte op school.  
Hieronder vinden jullie een overzicht van de verschillende speelplaatsen en hun functie.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lees verder op de volgende pagina! 
  

 

Wekelijks staat er een sport in de kijker op de sportspeelplaats.  
Kinderen kunnen zich hier actief uitleven.  

Ook supporters zijn van harte welkom op deze speelplaats! 
 

 

Spelen in de zandbak, klimmen op het speeltuig, je mooiste kunstjes tonen 
aan de draaistokken of spelen met de spelmaterialen uit de Scharrelshop? 

Dan ben je aan het juiste adres op onze ‘grote’ speelplaats! 
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Middagpauze 
In het verleden hebben we ervoor gekozen om in beurten te eten. Deze aanpak werd voornamelijk ingevoerd 
om drukte op de speelplaats te vermijden. Nu de oppervlakte van onze speelplaats(en) bijna verdubbeld is (met 
de aankoop van de woning in de Koestraat), willen we deze maatregel loslaten. Alle kinderen eten tussen 12.15 
en 12.30 uur in de klas. Wanneer het weer het toelaat kunnen de kinderen (per leerjaar) buiten eten op de 
verschillende speelplaatsen.  
 

Tijdens de middagpauze bieden we ook verschillende sessies en workshops aan (Scharrelkoor, Wetenschapslab, 
keramiek, voorlezen,…) waar kinderen zich voor kunnen inschrijven.  
 
Evaluatie nieuwe werking 
Net zoals andere trajecten zullen we zowel de kinderen als de leerkrachten tijd moeten gunnen om aan deze 
nieuwe werking te wennen. We geloven dat onze kinderen hier baat bij hebben en het vertrouwen waard zijn. 
We volgen dit (kort op de bal) op met de werkgroep en sturen bij waar nodig. Uiteraard houden we ook jullie op 
de hoogte van mogelijke wijzigingen.  
 
Zichtbaarheid in het verkeer 
De donkere wintermaanden liggen voor ons. Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig 
verplaatsen in het verkeer. We stimuleren de kinderen daarom om zich goed zichtbaar te maken. Mogen we ook 
aan alle ouders vragen om hier mee op toe te zien? Zet het licht van de fiets op, draag een fluovest en fietshelm 
zodat de verplaatsing naar school veilig kan gebeuren. Alvast bedankt! 
 
Staking 9 november 2022 
Ongetwijfeld hebben jullie in de media vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben 
ingediend voor woensdag 9 november 2022.  In onze school blijft het aantal stakende personeelsleden beperkt. 
Concreet wil dit zeggen dat de activiteiten en lessen op school gewoon doorgaan zoals gepland. We verwachten 
die dag alle leerlingen op school.  
 
Nieuws van buiten de school 
  KLJ Carnabal    Meer informatie via deze link.   
  Levensreddend handelen bij kinderen Meer informatie via deze link.   
 

 
Lees verder op de volgende pagina! 

 

 

In onze tuin kunnen kinderen tijdens de speeltijden rustig vertoeven. 
Lekker chillen op het grasveld? Een babbeltje doen in de put  

of naast de kippenren? Het kan hier allemaal!  
Ook zijn er allerlei rustige spelmaterialen beschikbaar  

(zoals bv. tekenmateriaal en gezelschapsspelletjes) 
 en is er de mogelijkheid om gezellig een boek te lezen in het leesnest.  

 
 
 

http://www.kljminderhout.be/
https://wellsi-store.myshopify.com/collections/all/workshops?fbclid=IwAR3MLMEwKwIWTfWu_z-Y5NuuZChu8CNTCmQmpVhtxm4xwTvNdfQOc-HwP2Y


Basisschool Scharrel Minderhout  

Ontdek jouw weg onder onze vleugels… 
 

 

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout 
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be 

KBC BE45 7333 2823 4589 

Mirho vzw - Gelmelstraat 58A, 2320 Hoogstraten 
 0472407174 -  info@mirho.be -  www.mirho.be 

BE 0447.910.762 

 

Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 7 november 2022  Instapdag nieuwe kleuters 
  Dinsdag 8 november 2022  Werkgroep zelfstandigheid 
       Kernteam 

Schoolraad 
Ouderraad 

  Donderdag 10 november 2022  Evaluatie huiswerkklas 
Teambuilding ‘Bounce’ 

Vrijdag 11 november 2022  Wapenstilstand (vrije dag) 
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 

 

 


