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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 21 JUNI 2020 

 
Einde schooljaar 
De kinderen brengen de laatste weken in stukjes heel wat spullen mee naar huis. We vragen om de fluovestjes 
en het turngerief van de kinderen uit te wassen en goed te bewaren voor het volgende schooljaar.  
 
Proclamaties  
De richtlijnen voor proclamaties werden ondertussen versoepeld. Helaas blijven de maatregelen streng en 
hebben we geen goedkeuring gekregen om een reguliere proclamatie te laten doorgaan op school.  
Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. We zijn blij dat we een formule hebben gevonden om 
toch een officieel moment te kunnen en mogen organiseren op een veilige manier.  
  
Derde kleuterklas 
Aanstaande vrijdag staat de proclamatie van de kleuters van de 3de kleuterklas op de planning. Dit moment zal 
doorgaan in polyvalente zaal van de kleuterschool. Alle kleuters van de 3de kleuterklas zullen hierbij aanwezig 
zijn. De verschillende klasbubbels blijven echter uit elkaar. We filmen de proclamatie en bezorgen deze beelden 
aan de ouders.  
 
Zesde leerjaar 
Op maandag 29 juni organiseren we een ‘feestelijke fietstocht’ voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun 
ouders. De uitnodiging zit in de boekentas van de leerlingen. We kijken alvast uit naar deze bijzondere avond!  
 

We vragen kinderen en ouders om hun fiets te versieren. Alle leerlingen hebben een tijdspanne gekregen 
waarbinnen ze zich moeten aanmelden in de Markwijk. Hier worden verdere instructies gegeven.  
Na de proclamatie verwachten we dat er niet samengeschoold wordt. We vragen om steeds de afstand te 
blijven respecteren. Alvast bedankt!  
 
Speelweide kleuterschool 
Of onze kleuters blij zijn met de opening van het speelplein? Daar is geen twijfel over! Wat hebben ze deze 
week alvast genoten! Dankzij de vrije giften van het grootouderfeest zullen we richting volgend schooljaar ook 
de buiten(speel)hoeken verder kunnen inrichten. Goed voor eindeloos speelplezier in deze groene zone!  
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Oudercontacten 
Heel wat kleuters kregen reeds een bezoekje aan de voordeur. Ook de digitale oudercontacten zijn volop aan 
de gang. Dankjewel voor de vele boeiende gesprekken!   
 

          
 

Weersvoorspellingen 

De temperaturen gaan de hoogte in tijdens de laatste schooldagen. Graag vragen we jullie om de kinderen 

hierop te voorzien in de komende dagen:  

▪ In de lagere school brengen de kinderen, zoals steeds, een flesje water mee naar school. Deze flesjes 
kunnen op school steeds bijgevuld worden. Kleuters kunnen drinken in de klas.  

▪ Voorzie kledij die de schouders bedekt en zorg voor een hoedje of petje.  
▪ Smeer je kind ’s ochtends thuis goed in. Leer je kind ook zichzelf in te smeren. Geef zonnecrème mee 

naar school.  
▪ We vragen om een kleine handdoek in de boekentas te steken voor na eventuele waterspelletjes.  

 
Proficiat! 

We sluiten deze nieuwsbrief af met feestelijk nieuws. Gisteren gaven juf An en Christof elkaar het ja-woord.  

We wensen het kersverse bruidspaar, samen met hun dochtertjes Janne en Laure, een mooie toekomst toe.  

 
 
Activiteiten op de planning 

Maandag 22 juni 2020  Ouderraad 
Dinsdag 23 juni 2020   Logeren 3de kleuterklas (Muisklas)  
Vrijdag 26 juni 2020  Proclamatie 3de kleuterklas  
Maandag 29 juni 2020  Proclamatie 6de leerjaar 
Dinsdag 30 juni 2020  Laatste schooldag 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


