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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 4 OKTOBER 2020 

 
Update corona 
Tot op heden blijven we in onze school gespaard van besmettingen met het coronavirus. Er werden de afgelopen 
weken opmerkelijk minder leerlingen naar huis gestuurd. 
Onderzoek vanuit het CLB wijst uit dat het aantal effectieve besmettingen op scholen beperkt blijft, zowel bij 
leerkrachten als bij leerlingen. Dat is bemoedigend en toont aan dat de richtlijnen in de draaiboeken effect 
hebben. De veiligheidsmaatregelen volhouden blijft natuurlijk cruciaal, ook buiten de school(m)uren.   
 
Grootouderfeest 
Helaas kunnen we dit schooljaar geen grootouderfeest organiseren. We hopen dat alle grootouders samen met 
onze kleuters genieten van de zoektocht doorheen Minderhout en kijken alvast uit naar de eerste foto’s!  
Veel plezier! 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag verwelkomen we de schoolfotograaf in onze school. We hopen op veel stralende gezichten op de foto’s. 
De klasfoto’s zijn, net als vorig jaar, digitaal te bestellen. Meer informatie hierover volgt nog. Duimen jullie mee 
voor mooi weer? Na overleg met de preventie-adviseurs van onze school werd besloten dat de klasleerkrachten 
voor deze zeer beperkte tijd zonder mondmasker op de foto mogen.  
 
Eigen speelgoed in de lagere school 
We merken dat heel wat kinderen van de lagere school eigen speelgoed zoals Pokémon kaarten en gogo’s 
meebrengen naar school. Dergelijke rages zien we jaarlijks terugkomen. Als school willen we dit niet verbieden. 
Toch merken we dat hierover regelmatig ruzies ontstaan, vooral wanneer kinderen besluiten om te ruilen. We 
leggen de verantwoordelijkheid hierover bij de kinderen en hun ouders. Het meebrengen van deze materialen 
naar school is bijgevolg op eigen risico.  
 
Week van de Fair trade 
Graag willen we jullie bedanken voor de vele bestellingen in het kader van de week van de fair trade. Woensdag 
gaan we officieel van start. Elke dag zal een leerjaar werken rond/met een fair trade product. We houden jullie 
(via het communicatieplatform Gimme) dagelijks op de hoogte van de gebeurtenissen in onze school.           

  
Professionalisering 
Deze week ging het team van de lager school verder aan de slag met de nieuwe agenda’s van onze leerlingen. 
Aan de hand van een aantal stellingen werden er knopen doorgehakt. De werkgroep ‘zelfstandigheid’ gaat hier 
nu verder mee aan de slag. Het resultaat zien jullie binnenkort.  
 

       
 

De leerkrachten van het zorgteam volgen woensdag een tweede sessie van de meerdaagse navorming 
‘Waarderend coachen’. We wensen hen alvast een boeiende en leerrijke dag toe.  
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In het kader van aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten worden enkele (nieuwe) leerkrachten jaarlijks 
uitgenodigd bij het schoolbestuur van KOBA in Malle. Aanstaande donderdag worden juf Liezelot (zorg), juf 
Amber (3K) en juf Anouk (L5) in de voormiddag in Malle verwacht. We wensen hen een boeiende voormiddag 
toe.  
 
Aanrekening meerdaagse uitstappen 
Aan het einde van het schooljaar staan er meerdaagse uitstappen voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar op de planning. In code geel kunnen deze uitstappen doorgaan. Op dit moment is het echter nog 
afwachten op de evolutie van de pandemie.  
Voor de aanrekening van de meerdaagse uitstappen werken we met gespreide betalingen. Normaal gezien 
rekenen we bij de eerste schoolrekening alvast een eerste deel aan. Als school hebben we besloten om de 
betaling van de eerste schijf uit te stellen naar januari. We hopen op dat moment meer zicht te hebben op de 
situatie. Alvast bedankt voor jullie begrip. 
 
Oproep vrijwilligers 
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de onderhoud van onze nieuwe speelweide 
in de kleuterschool. Mocht je iemand kennen, aarzel niet om ons te contacteren! 
Ook het kriebelteam is op zoek naar versterking. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@scharrel.be. 
 
Dag van de leerkracht 
Maandag is het dag van de leerkracht. Via deze weg willen we de leerkrachten van ons team van harte bedanken 
voor hun dagelijkse inzet voor de kinderen en onze school. Vrijdag kregen de leerkrachten alvast een kleine 
verrassing. Met dit ‘doosje vol zelfzorg’ kunnen ze maandag extra genieten van de vrije dag.  
 

 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 5 oktober 2020   Vrije dag (alle leerlingen) 
 Dinsdag 6 oktober 2020   Bezoek schoolfotograaf (alle leerlingen) 
 Woensdag 7 oktober 2020  Week van de fair trade (lagere school) 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
 
 


