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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 20 JANUARI 2023 

 
Werking derde graad 
Enkele jaren geleden hebben we besloten om extra in te zetten op zelfstandigheid, een belangrijke waarde vanuit 
onze schoolvisie. We deden verschillende denkoefeningen, gingen op bezoek in andere scholen, er werden 
testfases doorlopen en definitieve beslissingen genomen.  
Dit schooljaar zijn we in onze derde graad gestart met een nieuwe werking. We zetten hierbij sterk in op plannen, 
leren kinderen zichzelf inschatten en zetten gericht in op keuzevaardigheid. Ook de Chromebooks worden volop 
ingezet tijdens het zelfstandig werken in de klas.  
 

 
Benieuwd naar onze werking? Neem dan een kijkje via deze link! 

 
Brugproject 
Onze kleuters van de derde kleuterklas en de kinderen van het eerste leerjaar kunnen bijna niet meer wachten…  
Volgende week maken ze namelijk kennis met Anneke Tanneke en Arie Bombarie. Zij nemen de kinderen de hele 
week mee op weg tijdens het eerste brugproject van dit schooljaar, dat in het teken van ‘Toveren’ staat.  
De kleuters maken tijdens deze week spelenderwijs kennis met het eerste leerjaar en de lagere school. 
Ondertussen kunnen de kinderen van het eerste leerjaar weer volop genieten van het spelen en ontdekken in de 
kleuterschool.  Abracadabra, wie tovert er mee? Wij hebben er alvast superveel zin in!  
 
Bike 2 School 
Met de start van het nieuwe jaar lanceert Bike2School haar goede voornemens campagne. Als je in de week van 
23 tot 27 januari 2023 met de fiets, met de step of te voet naar school komt, verdien je dubbele punten. Trek je 
warmste kleren aan onder je fluohesje en laat je zeker niet tegenhouden door de koude en donkere winterdagen! 
 

Misschien heb jij intussen al zoveel gefietst en gestapt dat je genoeg bucks hebt voor een leuke beloning. Kijk je 
saldo zeker eens na! Je kan je bucks eender wanneer inruilen voor een iets leuks: een cadeaubon van Visit 
Hoogstraten of een aankoop of uitstap bij enkele regionale handelaars. 
De regionale handelaars vind je onderaan op deze webpagina. De lokale handelaars waar je terecht kan met een 
cadeaubon van Hoogstraten vind je hier.  
 
Afspraken bewoners Schoolstraat 
Sinds enkele jaren is de Schoolstraat een ‘School-straat’. In samenwerking met (groot)ouders, buurtbewoners, 
politie en Stad Hoogstraten trachten we van de schoolomgeving een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor 
onze kinderen.  
Via deze weg willen we graag herhalen dat voor bewoners van de Schoolstraat een uitzondering van toepassing 
is. Bewoners van de Schoolstraat mogen namelijk steeds aankomen of vertrekken indien dit noodzakelijk is.  
Aan de bewoners werd gevraagd om zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer te vermijden tijdens de spitsuren in 
de ochtend en na schooltijd. We merken dat alle bewoners hiervoor hun uiterste best doen en de veiligheid van 
onze kinderen respecteren. Graag willen we jullie vragen om begrip voor uitzonderingen waarin verplaatsingen 
toch nodig zijn. Alvast bedankt! 
 
Kinderopvang Ferm 
De buitenschoolse kinderopvang van Hoogstraten laat weten dat ze op dinsdag 31 januari 2023 gesloten zijn. Die 
dag zal er geen voor- of naschoolse opvang zijn. De meeste medewerkers van Ferm nemen namelijk deel aan de 
betoging in Brussel.  

     Lees verder op de volgende pagina! 

https://vimeo.com/790943204
https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/mobiliteit/bike2school
https://visithoogstraten.be/cadeaubon/
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Nieuws van buiten de school 
  Kampen paasvakantie Hoogstraten Meer informatie via deze link.  
  Activak zomerbrochure 2023  Meer informatie via deze link.  
   
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 23 januari 2023   Brugproject (derde kleuterklas en eerste leerjaar) 

American Games (vijfde leerjaar) 
  Dinsdag 24 januari 2023   Ontdeknamiddag thema ‘Auw’ (tweede leerjaar) 
       Toonmoment Wetenschapslab (klas 5a) 
  Donderdag 26 januari 2023  Toonmoment Wetenschapslab (klas 5b) 
       Speelmoment (eerste kleuterklas) 
  Vrijdag 27 januari 2023   Workshop IKO (klas 3b) 
       Verkeerspark (zesde leerjaar) 
  Maandag 30 januari 2023   Studiedag (vrije dag voor leerlingen) 
 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

https://www.hoogstraten.be/paasvakantie/2023
https://issuu.com/activak/docs/brochure_2023_v4

