Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 5 SEPTEMBER 2021
De start is gemaakt!
We hopen dat alle kinderen een goede 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 alvast te vinden op onze website. Omdat we een duurzame school zijn en geen
papier willen verspillen, vragen we jullie om deze digitaal door te nemen. Wens je toch graag een exemplaar op
papier? Geef dan een seintje via info@scharrel.be.

Postdag
Ook dit jaar is het postdag op maandag. Deze week krijgen de leerlingen een jaarkalender en enkele belangrijke
brieven mee. Graag vragen we jullie om de invulbrieven in de loop van de week terug te bezorgen via de
klasleerkrachten. Alvast bedankt!
Oversteek
Elke ochtend staan er gemachtigd opzichters klaar om onze kinderen veilig te laten oversteken aan het zebrapad
van het smalle gangetje. Een dikke dankjewel aan onze vrijwilligers!
Graag vragen we alle kinderen en ouders (ook de kinderen die vanuit de Kuip komen) om gebruik te maken van
deze oversteek. In het belang van de veiligheid van onze kinderen zien we liever niemand oversteken aan het
zebrapad aan de Kuip. Dankjewel om hiermee rekening te houden.
Bike2School
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn we, in samenwerking met Stad Hoogstraten, gestart met het project
Bike2School. Bedoeling is om onze leerlingen te stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen. We
zijn de eerste school in onze regio die deelnemen aan dit project.
Helaas ervaren heel wat ouders problemen bij de registratie van hun account op Buck-E. Achter de schermen zijn
de medewerkers van Buck-E volop aan de slag met alle bevindingen en problemen die werden gesignaleerd. We
hopen dat dit spoedig helemaal op punt staat. In tussentijd vragen we jullie graag nog even om geduld.
Leerlingenagenda
Vorig schooljaar hebben we de start gemaakt van ons traject ‘zelfstandigheid’, een belangrijke waarde vanuit
onze schoolvisie. Er werd o.a. een nieuwe agenda uitgewerkt. N.a.v. de feedback uit de ouderbevraging zijn we
verder op zoek gegaan naar een geschikt bindsysteem. De nieuwe mappen voor onze agenda werden besteld.
Helaas is er vertraging bij onze leverancier waardoor we hier nog even op moeten wachten. We verwachten de
mappen half september te mogen ontvangen.
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Gezocht!
Scharrel is nog steeds op zoek naar enkele vrijwillige (groot)ouders die ons willen helpen bij het onderhouden
van de speelweide in de kleuterschool. Heb je groene vingers en een beetje tijd? Geef dan zeker een seintje!
Je kan ons steeds bereiken via het secretariaat van de school (03/314.64.21 of info@scharrel.be).
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.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 6 september 2021
Dinsdag 7 september 2021

Bezoek kermis (kleuterschool en eerste leerjaar)
Zitdag CLB (lagere school)
Invoavond (2de en 3de kleuterklas)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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