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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 6 JANUARI 2023 

 
Beste wensen 
We hopen dat alle kinderen samen met hun ouders genoten hebben van de feestdagen en de vakantie.  
Via deze weg bezorgen we jullie, namens het Scharrelteam, de beste wensen voor het nieuwe jaar. We kijken uit  
naar een jaar vol vreugde en gezelligheid. Samen maken we er iets moois van! 
 
Welkom nieuwe kleuters 
Maandag is het instapdag. We verwachten 16 nieuwe kleutertjes in onze school. We wensen de kleuters en hun  
ouders een fijne start toe in onze school en staan klaar om hen met de beste zorgen te omringen. Welkom! 
 
Welkom juf Anne en juf Noor 
Deze week verwelkomen we juf Anne Leemans en juf Noor Eelen in onze school. Deze collega’s nemen tijdelijk 
de fakkel als zorgleerkracht over van juf Ruth, die zich volop aan het voorbereiden is op de komst van haar kleine 
spruit. We wensen beide collega’s een fijne start toe!  
 
Rijksregisternummer 
Sinds dit schooljaar is de regelgeving in verband met de fiscale fiches voor het middagtoezicht veranderd. De 
school maakt deze fiches op en moet ze vanaf nu zelf verzenden naar de overheid.  
Hiervoor heeft de school gegevens nodig, waaronder ook het rijksregisternummer van de ouder waar elke 
leerling ten laste staat (situatie kalenderjaar 2022).  
 

Belangrijk! We vragen alle ouders om hiervoor een online formulier in te vullen. We merken op dat nog 
niet alle ouders dit in orde hebben gemaakt. Scan de QR-code en vul het formulier voor iedere leerling 
apart in. Alvast bedankt!   

 

 
 

Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 9 januari 2023   Bezoek bibliotheek (derde leerjaar) 

Donderdag 12 januari 2023  Bezoek bibliotheek (klas 4a en klas 4b) 
Ouderraad 
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

 


