Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 11 MAART 2022
Opening woning Koestraat
Ondertussen werd de woning in de Koestraat feestelijk geopend met al onze leerlingen. De jongste en oudste
leerlingen van de lagere school mochten het lint officieel doorknippen. We kijken uit naar veel mooie momenten
op deze nieuwe locatie. Deze week werd er alvast veel gebruik gemaakt van de extra ruimte.

Vanaf volgende week kunnen de kinderen ook tijdens de middagpauze genieten van de rust in de tuin. Bij mooi
weer kunnen de kinderen hier ’s middags ook picknicken. De eerste weken werken we met een beurtrol zodat
alle leerlingen voldoende aan bod kunnen komen. Op termijn is het de bedoeling dat kinderen zelf de keuze voor
een bepaalde speelplaats kunnen maken.
Code geel in het onderwijs
En er was nog meer goed nieuws deze week! Na bijna twee moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu
verregaand versoepeld worden. Het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die
stap. Ook scholen kunnen schakelen naar code geel van de onderwijsbarometer.
Welke versoepelingen worden er concreet doorgevoerd?
 Leerlingen, personeelsleden en derden moeten geen mondmasker meer dragen.
 (Meerdaagse) uitstappen zijn toegelaten.
 Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, ouderraad, nascholingen en studiedagen
moeten niet langer digitaal georganiseerd worden.
 Activiteiten buiten de schooluren zoals infoavonden, opendeurdagen,… zijn toegelaten volgens de
regels die gelden in de samenleving.
 Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
Wat blijft ongewijzigd?
 Maximale verluchting en ventilatie op basis van CO2-metingen in elk (klas)lokaal en in de leraarskamer.
 Inzetten op basishand- en hoesthygiëne.
 Wie ziek is of besmet, blijft thuis.
 Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen.
Nascholing en professionalisering
Dinsdag volgen meester Chris en juf Ruth de navorming ‘Meer leesplezier in de eerste graad’. We wensen hen
alvast een boeiende dag toe!
Woensdag is het studiedag voor het Scharrelteam. Er staan die dag verschillende workshops rond zelfstandigheid
gepland (klasopstelling, takenborden,…). Ook starten we die dag met de uitwerking van de schoolbibliotheek in
de kleuterschool.
Lees verder op de volgende pagina!
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Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 14 maart 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Woensdag 16 maart 2022

Ouderraad
Workshop IKO (3de leerjaar)
Studiedag (vrijaf voor leerlingen)
Schoolraad

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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