Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 2 SEPTEMBER 2022
De start is gemaakt!
We hopen dat alle kinderen een fijne start gemaakt hebben in het nieuwe schooljaar. We kijken er alvast naar
uit om samen met jullie verder op weg te mogen gaan en wensen alle kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen
die betrokken is bij Scharrel een fijn schooljaar toe.
Schoolbrochure en schoolreglement
Onze nieuwe schoolbrochure is te vinden op onze website. Omdat we een duurzame school zijn en liever geen
papier verspillen, vragen we jullie om deze digitaal door te nemen. Wens je toch graag een exemplaar op papier?
Stuur dan een mailtje naar info@scharrel.be.
Postdag
Ook dit jaar is het postdag op maandag. Deze week krijgen de leerlingen een jaarkalender en enkele belangrijke
brieven mee. We vragen jullie om de invulbrieven in de loop van volgende week terug te bezorgen via de
klasleerkracht van uw kind(eren). Alvast bedankt!
Een veilige schoolomgeving
Oversteek Minderhoutdorp
Elke ochtend staan er gemachtigd opzichters klaar om onze kinderen veilig te laten oversteken aan het zebrapad
van het smalle gangetje. Dankjewel aan onze vrijwilligers die in weer en wind paraat staan!
We vragen alle kinderen om gebruik te maken van deze oversteek. In het belang van de veiligheid van de kinderen
zien we liever niemand oversteken aan het zebrapad aan De Kuip. Dankjewel aan alle ouders en grootouders om
het goede voorbeeld te geven.
Parkeerverbod achter de kerk
Vorig schooljaar merkten we op dat heel wat (groot)ouders hun wagen achter de kerk parkeerden om hun
(klein)kind(eren) naar school te brengen of op te halen. De manoeuvres van deze voertuigen zijn hinderlijk voor
zwakke weggebruikers die via het verbindingspad naar de Schoolstraat gaan.
De experten mobiliteit van Stad Hoogstraten hebben, in samenwerking met de politie, een voorstel uitgewerkt
om in een proefperiode een parkeerverbod in te stellen. De proefperiode loopt tot einde 2022. Kort na de
herfstvakantie is er een evaluatie voorzien. Nadien kan er eventueel bijgestuurd worden of worden de nodige
politieverordeningen opgemaakt om dit parkeerverbod definitief te maken.

Kermis
Dit weekend is het kermis in Minderhout. Een fijne gebeurtenis voor zowel de kinderen als hun ouders. Mogelijk
is er hierdoor maandag hinder bij het brengen en ophalen van onze leerlingen. We vragen jullie om extra
voorzichtig te zijn.
Lees verder op de volgende pagina!
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Bike 2 School
Op school willen we duurzame mobiliteit bij onze leerlingen stimuleren. Daarom zijn we vorig schooljaar gestart
met het project ‘Bike 2 School’ in samenwerking met Stad Hoogstraten en IOK.
Door te voet, met de fiets of met de step naar school te komen, kunnen kinderen (van de lagere school) bucks
verzamelen. Deze bucks kunnen nadien omgeruild worden in een waardebon van Stad Hoogstraten bij de dienst
toerisme.
De kinderen van het eerste leerjaar hebben tijdens de kijkdag een folder ontvangen. In deze folder staat een
stappenplan voor registratie.
Enkele tips!
 Hang de chip niet in het wiel van de fiets, wel aan de boekentas.
 De geboortedatum kan je niet invullen, dit veld mag je bij het registreren overslaan.
 Dit schooljaar zijn er drie campagneweken: Sinterklaascampagne (28/11/22 t/m 02/12/22), goede
voornemens (23/01/23 t/m 27/01/23) en lentecampagne (13/03/23 t/m 17/03/23). Tijdens deze weken
kunnen kinderen dubbele punten verdienen.
 Kinderen die vorig schooljaar reeds bucks verzamelden, kunnen gewoon verder sparen.
 Kinderen kunnen enkel bucks verzamelen wanneer ze de hele afstand van thuis tot aan de school te
voet, met de step of met de fiets hebben afgelegd.
Hulp nodig bij het registreren? Klik dan hier voor meer informatie.
Gezinsondersteuning op school
Dit schooljaar stapt onze school in het pilootproject ‘Brede gezinsondersteuning @ school’. Doel van dit project
is de dienst gezinsondersteuning van Stad Hoogstraten meer kenbaar te maken bij leerkrachten en ouders.
Wekelijks zal een aanspreekpunt vanuit de dienst gezinsondersteuning aanwezig zijn in onze school. Ouders zijn
steeds welkom, een afspraak maken is niet nodig.
Meer informatie?
Bekijk onderstaande flyer of spreek de zorgleerkracht van uw kind(eren) aan.

Kriebelteam zoekt versterking
Het kriebelteam bestaat uit (groot)ouders die op regelmatige tijdstippen de haren van alle kinderen onderzoeken
op hoofdluizen. Op die manier kunnen we luizenproblemen in onze school onder controle houden.
Het kriebelteam is op zoek naar extra helpende handen. Heb je tijd en zin om deze taak mee op te nemen? Geef
dan zeker een seintje aan juf Martine (martine.vermeiren@scharrel.be). Alvast bedankt!
Lees verder op de volgende pagina!
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Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 5 september 2022
Dinsdag 6 september 2022
Donderdag 8 september 2022

Bezoek kermis (kleuterschool & eerste leerjaar)
Infoavond (eerste kleuterklas)
Infoavond (tweede en derde kleuterklas)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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