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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 7 OKTOBER 2022 

 
Grootouderfeest 
We blikken terug op een geslaagde editie van het grootouderfeest. Dankjewel aan alle oma’s en opa’s, moeke’s 
en voke’s,… voor jullie aanwezigheid en enthousiaste deelname. Wij hebben ervan genoten, hopelijk jullie ook?  
 

 
 

Week van het bos 
Volgende week zetten we met de hele school in op ‘de week van het bos’. Voor zowel de kleuterschool als de 
leerlingen van de lagere school staat er in het begin van de week een uitstap naar het bos gepland met allerlei 
boeiende activiteiten. We kijken er alvast naar uit! 
 
Schoolstraat 

Tijdens de infoavonden in de kleuterschool hebben een aantal ouders aangegeven dat er achteraan in de 
Schoolstraat soms onveilige situaties ontstaan. Na overleg met Ferm werd besloten om ook na schooltijd de 
ketting achteraan in de Schoolstraat te sluiten. Binnenkort is er ook een overlegmoment met Stad Hoogstraten 
om het project School-Straten verder op te volgen.  
 
Trooper 
Wellicht hebben jullie het via de sociale mediakanalen van de ouderraad al vernomen… De ouderraad van onze 
school neemt deel aan de ‘droomactie’ van Trooper. Elke vereniging die deelneemt kan namelijk tot wel € 5.000 
euro winnen om zijn droom uit te laten komen. Onze ouderraad droomt van een boomhut in de tuin van de 
lagere school, waar kinderen zich weg van alle drukte kunnen verdiepen in een goed boek! 
 

Doe je mee? Surf dan naar deze website en stem op ons project.  
De droom (en de link) delen mag, heel graag zelfs!   

 

Niet vergeten! Doe je online aankopen? Probeer dit dan steeds te doen via de website van Trooper.  
Het levert onze school een mooi centje op en het kost jou helemaal niets!  

 
Kriebelteam 
Enkele weken geleden deden we via deze weg een oproep naar vrijwilligers om ons kriebelteam te versterken. 
Het kriebelteam bestaat uit (groot)ouders die op regelmatige tijdstippen de haren van alle kinderen onderzoeken 
op hoofdluizen. Op die manier kunnen we luizenproblemen in onze school onder controle houden. Helaas 
hebben we tot op heden nog te weinig mensen bij elkaar om het kriebelen in onze school terug op te starten.  
  

Warme oproep! Heb je tijd en zin om deze taak mee op te nemen?  
Geef dan zeker een seintje aan juf Martine (martine.vermeiren@scharrel.be). Alvast bedankt! 

 
Lees verder op de volgende pagina! 

 

https://trooperdroom.be/nl/trooperdromen/ouderraadscharrel
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Droombeelden  
Misschien zag je het spandoek al dat deze week aan de kleuterschool werd geplaatst. Het spandoek toont de 
omgeving van onze kleuterschool in een ‘groener’ jasje met minder verharding en stenen. Het spandoek werd 
er, net zoals op verschillende andere plaatsen in de gemeente, geplaatst door Stad Hoogstraten in samenwerking 
met Translab K. Op elk spandoek staat een droombeeld met meer groen en minder grijs. De beelden tonen je 
niet wat er te gebeuren staat, maar ze doen je misschien wel dromen van wat mogelijk is.  
 

Meer informatie?  
Bekijk ook de andere beelden uit Hoogstraten via deze website en switch zelf tussen grijs en groen.  

 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 10 oktober 2022  Uitstap bos (kleuterschool) 
  Dinsdag 11 oktober 2022   Uitstap bos (lagere school) 
  Donderdag 13 oktober 2022  Theater (tweede en derde kleuterklas) 
  Vrijdag 14 oktober 2022   Uitstap bos (derde leerjaar) 
       Wiskundige uitstap (vijfde leerjaar) 
   

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

http://www.onthardmee.be/

