Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 24 JUNI 2022
Ouderbevraging
Tijdens de oudercontacten werden jullie gevraagd om onze ouderbevraging in te vullen. Maar liefst 238 ouders
hebben hier tijd voor gemaakt. Dankjewel voor jullie inbreng!
Op dit ogenblik zijn we, met het kernteam van onze school, volop aan de slag met de verwerking van jullie
antwoorden. In de nieuwsbrief van volgende week bezorgen we jullie een algemene terugkoppeling.
Proclamaties
Afgelopen woensdag was het feest in de kleuterschool. De kinderen van de derde kleuterklas mochten die dag,
in het bijzijn van hun trotse ouders, hun kleuterdiploma in ontvangst nemen. Een belangrijke mijlpaal! Ze zijn nu
helemaal klaar om in september de start te maken in de lagere school.

Maandagavond worden de leerlingen van het zesde leerjaar in de spotlights gezet. We starten de avond met een
spetterende musical. Nadien gaan de leerlingen met hun ouders op wandeling doorheen onze school. Uiteraard
sluiten we de avond af met een gezellig samenzijn. We kijken er alvast naar uit!
Dinsdagavond voeren de leerlingen van het zesde leerjaar de musical een tweede keer op voor broers en zussen,
familie, vrienden en kennissen,… Iedereen is van harte welkom!
De voorstelling start om 19 uur in zaal ’t Marckenhof. De deuren gaan open vanaf 18.30 uur.
Weervoorspellingen
De temperaturen gaan de hoogte in tijdens de laatste schooldagen. Graag vragen we jullie om de kinderen hierop
te voorzien in de komende dagen:
 In de lagere school brengen de kinderen, zoals steeds, een flesje water mee naar school. De flesjes
kunnen op school steeds bijgevuld worden. Kleuters kunnen drinken in de klas.
 Voorzie kledij die de schouders bedekt en zorg voor een hoedje of petje.
 Smeer je kind ’s ochtends thuis goed in. Leer je kind ook zichzelf in te smeren. Geef zonnecrème mee
naar school.
 We vragen om een kleine handdoek in de boekentas te steken voor na eventuele waterspelletjes.
Einde schooljaar
De kinderen brengen in deze laatste weken van het schooljaar heel wat spullen mee naar huis. We vragen om de
fluovestjes en de turnkledij van de kinderen uit te wassen en goed te bewaren voor volgend schooljaar.
Laatste schooldag
Donderdag is het de laatste schooldag. Alle kinderen mogen die dag een zomers attribuut of accessoire
meebrengen en/of aantrekken om alvast in de sfeer te komen. Om 11 uur tellen we samen af en wensen we
elkaar een fijne vakantie toe!
Lees verder op de volgende pagina!
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Pensioen juf Noor
Het einde van het schooljaar betekent dit jaar ook het afscheid van een van onze meest trouwe collega’s op
school. Na een lange carrière van maar liefst 43 jaar in onze school nemen we afscheid van juf Noor. Heel wat
ouders kennen haar wellicht nog als juf in onze school. Noor heeft gedurende haar carrière in alle klassen van de
lagere school lesgegeven. De laatste jaren engageerde ze zich als zorgleerkracht in de bovenbouw. We willen juf
Noor via deze weg alvast bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze school. Natuurlijk laten we juf Noor niet
zomaar gaan… Woensdag hebben we een leuke voormiddag voor haar gepland. Uiteraard vieren alle kinderen
van de lagere school mee.
Belangrijk! De kleuters mogen die ochtend rechtstreeks naar de speelplaats komen (ingang via de poort
in de Schoolstraat). Enkele leerkrachten staan paraat om de kleuters daar te ontvangen.
Belangrijk! Alle leerlingen van de lagere school mogen woensdag een muziekinstrumentje, toeter of
fietsbel meer naar school brengen. Ook zij verzamelen op de grote speelplaats en gaan die dag niet
rechtstreeks naar de klassen.

Volgend schooljaar
We starten in september met 8 kleuterklassen en 14 klassen in de lagere school. De kalender voor volgend
schooljaar en de materiaallijsten vinden jullie vanaf 1 juli op onze website.
Nieuw! De klaslijsten worden (omwille van GDPR) niet langer op de website gepubliceerd. Jullie kunnen
deze vanaf vrijdag 1 juli terugvinden op Gimme. Wil je de klaslijsten later bekijken? Dan ga je in het
archief terug naar deze datum.
Bij het opmaken van de klasverdeling bekijken de leerkrachten steeds het totaalbeeld van de kinderen: sociale
en emotionele ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling,… zodat de indeling van de klassen gelijkmatig is. We
brengen karakters in rekening, vriendjes of net botsende persoontjes, trekkers en volgers,… Helaas is het
onmogelijk om rekening te houden met individuele wensen. Alvast bedankt voor jullie begrip.
Blijf onze website volgen voor meer informatie over volgend schooljaar. De kalender, een overzicht van het team,
informatie over het jaarthema,… zal in de loop van de vakantie worden aangevuld.
Gimme
Het online communicatieplatform blijft nog beschikbaar tot 15 augustus. Mocht je graag nog foto’s downloaden
dan blijft dat tot die tijd steeds mogelijk. Nadien worden alle accounts overgezet naar de nieuwe klasgroepen.
Leren typen
Volgend schooljaar starten de leerlingen van de derde graad met het werken met chromebooks in de klas. Wie
vlot kan typen, heeft natuurlijk een voordeel bij het werken met deze chromebooks. We bieden de leerlingen
van het vierde en vijfde leerjaar daarom een gratis online cursus typen aan. De leerlingen krijgen maandag een
bundeltje mee naar huis. Hiermee kunnen ze tijdens de vakantie vrijblijvend oefenen.
Tip! Dagelijks 1 of 2 keer kort oefenen is uiteraard beter dan een volledig uur oefenen.
Lees verder op de volgende pagina!
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Bike2School
In de loop van het schooljaar hebben de kinderen heel wat virtuele munten of ‘bucks’ kunnen verzamelen door
met de fiets of te voet naar school te komen. Vergeet niet om met je kaartje naar de toeristische dienst van
Stad Hoogstraten te gaan. Hier kunnen de kinderen het aantal ‘bucks’ inruilen voor een bon van Stad
Hoogstraten. Zeker de moeite waard!
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 27 juni 2022
Dinsdag 28 juni 2022
Woensdag 29 juni 2022
Donderdag 30 juni 2022

Proclamatie (zesde leerjaar)
Uitstap De Mosten (lagere school)
Vrije musical (zesde leerjaar)
Viering pensioen juf Noor
Laatste schooldag

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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