Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 24 OKTOBER 2021
Kippen in de kleuterschool
De kleuters van de 2de kleuterklas werkten de afgelopen weken rond het thema ‘De boerderij’. Een ideaal
moment dus om onze eerste kippen te verwelkomen in de kleuterschool. Maak kennis met Truus en Treesje.

Start Koalatesten
Vanaf dit schooljaar wordt tussen 10 oktober en 30 november bij alle 5-jarige kleuters de taalscreening ‘Koala’
afgenomen. Met deze screening wordt de luistervaardigheid van de kleuters in kaart gebracht wat een goede
voorspeller is voor schoolsucces. Luistervaardigheid hangt ook sterk samen met de algemene taalvaardigheid.
Volgende week starten we met de afname van de toets in de Elmer- en Schildpadklas. Ook na de herfstvakantie
gaan we hiermee verder. De toets wordt afgenomen door de eigen klasleerkracht van de kinderen. Juf Martine
staat ondertussen paraat om de klasleerkracht te vervangen in de klas.
Belangrijk! Het testresultaat van de taalscreening is geen voorwaarde om kinderen in september al dan niet
naar het eerste leerjaar te laten gaan. Wel helpt de toets ons om een goed zicht te krijgen op de noden van
de kleuters. Bij een minder goede score contacteren we de ouders voor een gesprek. We gaan dan samen
na hoe we de begeleiding van de kinderen op school, in de klas en thuis verder opnemen. Samen trachten
we de taalontwikkeling verder te stimuleren.
Boekenbeurs
Volgende week woensdag is het boekenbeurs. Alle ouders, grootouders en geïnteresseerden zijn welkom tussen
11.30 uur en 17.30 uur in zaal ’t Markenhof. De opbrengst van de boekenbeurs gaat volledig naar de aankoop
van nieuwe boeken voor de klasbibliotheken van de kleuter- en lagere school. We hopen op een mooie opkomst.
Alvast bedankt!
Navormingen en professionalisering
Dit schooljaar zullen de leden van de werkgroep zelfstandigheid een aantal schoolbezoeken doen i.f.v. deze
prioriteit op schoolniveau. Maandag staat het eerste bezoek ingepland. Juf Ann (Dribbel), juf Lies (Giraffenklas),
juf Ilse (eerste leerjaar) en juf Eline brengen in de voormiddag een bezoek aan De Klimtoren in Meerle. We hopen
heel wat ideeën op te doen ter inspiratie voor onze school.
Woensdag in de voormiddag volgen juf Anouk (vijfde leerjaar) en juf Niki (zesde leerjaar) de navorming ‘Aan de
slag met de doelen binnen je methode Frans’. In de namiddag volgen juf Ruth (zorgleerkracht) en juf Annelies
(vierde leerjaar) een navorming rond het digitale platform ‘Google Classroom’ in het kader van de Digisprong.
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Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 25 oktober 2021
Dinsdag 26 oktober 2021
Woensdag 27 oktober 2021

Speelmoment instapklas (nieuwe kleuters)
Zitdag CLB (lagere school)
Schapenbegrazing (eerste leerjaar)
Boekenbeurs

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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