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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 22 NOVEMBER 2020 

 
Voorleesweek 
Maandag start de voorleesweek. Een hele week lang zetten we voorlezen in de kijker. Zo zal er dagelijks 
voorgelezen worden aan de kinderen en brengt elke klas in de loop van de week een bezoek aan onze 
voorleeskamer in onze woning in de Koestraat. We vragen alle kinderen om een (klein) kussen mee naar school 
te brengen. 
  

Weetje! Vorig jaar werd er een meerjarenplan voor activiteiten op schoolniveau opgemaakt. Concreet wil dit zeggen 
dat we op jaarbasis kiezen om deel te nemen aan een beperkt aantal activiteiten. We maakten een verdeling over 
de verschillende jaren heen. De activiteiten die aan bod komen diepen we volledig uit. Voorbeelden hiervan zijn de 
week van de Fair Trade, de dag van de jeugdbeweging en ook de voorleesweek.  
We kiezen er bijgevolg ook voor om bepaalde zaken niet aan te grijpen dit schooljaar. Deze activiteiten komen in 
een van de volgende schooljaren aan bod.  

 
Uiteraard willen we ook alle ouders oproepen om volgende week extra voor te lezen aan de kinderen.  
Doen jullie mee? Stuur dan zeker een foto of een filmpje van het voorleesmoment naar ouderraad@scharrel.be. 
Bij voldoende foto’s kan de ouderraad deelnemen aan een wedstrijd waarbij een leuk boekenpakket te winnen 
is. Alvast bedankt voor jullie inzendingen! 
 
Warme kleding 
Ook tijdens de winterperiode zetten we in op goede ventilatie en verluchting in de klassen. We vragen daarom 
om je kind(eren) voldoende warm aan te kleden. 
 

Weetje! Deze week kwam de preventie-adviseur vanuit de scholengemeenschap in enkele klaslokalen de 
luchtkwaliteit controleren. We behaalden een zeer goede score. De school heeft ondertussen enkele eigen CO²-
meters aangekocht. Op die manier kunnen we op regelmatige basis in elke klas de luchtkwaliteit meten.   

 
Professionalisering 
Aanstaande woensdag is het studiedag voor de leerkrachten van Scharrel. Met het hele team buigen we ons 
opnieuw over het zorgbeleid van onze school. De afgelopen jaren hebben we hier heel erg op ingezet. We vinden 
het belangrijk om regelmatig onze visie en werking opnieuw te bespreken om op die manier onze zorgvisie te 
verankeren. We focussen ook op onze aanpak van de oudercontacten.   
 
Donderdag verwelkomen we de pedagogische begeleiding om verder te werken aan ons traject rond 
taalontwikkeling. We focussen ons hierbij op Frans in de bovenbouw van de lagere school.  
 

 
 

Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 23 november 2020  Start voorleesweek (kleuter- en lagere school) 
 Dinsdag 24 november 2020  Zitdag CLB (lagere school) 
 Woensdag 25 november 2020  Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


