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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 13 DECEMBER 2020 

 
Innige deelneming 
Afgelopen donderdag is de vader van juf Ilse Adriaensen rustig ingeslapen. We wensen juf Ilse en haar familie 
veel sterkte in deze moeilijke periode.  
 
Een sfeervol en gezellig einde van het jaar 
Het einde van het jaar komt in zicht. We maken het dan ook graag gezellig in onze school tijdens de laatste 
schoolweek van 2020. We hopen deze week heel wat kinderen en leerkrachten in thema te mogen zien op school.  
Via deze weg geven we jullie graag de dresscode nog even door…  
 

Dag Thema 

Maandag Hoofddeksel in thema kerst (kerstmuts, diadeem met gewei,…) 

Dinsdag Voorzie je outfit van een kerstboomattribuut 

Woensdag Cosy/comfy outfit (onesie, jogging,…) 

Donderdag (Foute) kersttrui 

Vrijdag Glitter & Glamour  

 
Kan je niet meteen iets vinden in de kleerkast of in een verkleedkoffer? Geen probleem! Het is niet de bedoeling 
om hiervoor aankopen te doen. Een zelfgemaakte creatie of een creatief attribuut is meer dan voldoende. We 
kijken er alvast naar uit om het jaar in sfeer af te sluiten.  
 

Omwille van de huidige maatregelen kan de kerstviering dit schooljaar niet doorgaan. De aanspreekpunten 
pastoraal werkten een fijn alternatief voor de kinderen uit. De leerlingen gaan in de loop van deze week op 
kersttocht in onze school. Aan de hand van enkele QR-codes leren ze meer over het kerstfeest en de traditie van 
Kerstmis.   
 

In de lagere school wacht de kinderen ook een muzikale verrassing aan de schoolpoort. Zijn jullie al benieuwd?  

Donderdag verwelkomen we de Kerstman in onze school. Voor de leerlingen van de lagere school staan er alvast 
enkele cadeautjes klaar. Dankjewel aan de ouderraad voor dit fijn initiatief!  
 
Kerstwandeling ouderraad 
Helaas kan de kerstmarkt dit jaar niet doorgaan. Via deze weg laten we jullie graag weten dat de ouderraad een 
leuk alternatief heeft uitgedacht. Tussen 14 december en 3 januari kunnen jullie namelijk een leuke en actieve 
kerstwandeling maken. In het centrum van Minderhout hangen QR-codes. Elke code verwijst naar een locatie in 
het dorp waar jullie naartoe kunnen wandelen.  
De startlocatie vinden jullie alvast via onderstaande QR-code. De antwoorden van de opdrachten, eventuele 
vragen of opmerkingen bij de wandeling,… mogen verstuurd worden naar ouderraad@scharrel.be.  
 

De kerstwandeling wordt natuurlijk pas een échte kerstwandeling als er door mooi verlichte en versierde straten 
kan gewandeld worden. De ouderraad doet daarom graag een warme oproep om alle voortuintjes mooi te 
versieren. De (dit jaar extra) donkere dagen zullen daarmee toch iets warmer aanvoelen.  
 

Een knutselidee en de aparte brief over de kerstwandeling vinden jullie in een apart bericht op Gimme. We 
wensen jullie alvast veel plezier toe!  
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Scharlement 
Vorige week zat het Scharlement bij elkaar. Ze kregen bezoek van enkele medewerkers van Stad Hoogstraten. Zij 
maken namelijk plannen om het ‘smalle gangetje’ te voorzien van een schildering op de grond om het paadje zo 
aantrekkelijker te maken voor kinderen. De leden van het Scharlement mochten alvast mee brainstormen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd…  
 

           
 
Tijdig aanwezig op school  
We merken dat een aantal kinderen de laatste tijd opnieuw regelmatig te laat op school komen, voornamelijk in 
de kleuterschool. Via deze weg doen we graag een warme oproep om tijdig aanwezig te zijn op school. Zowel 
voor de kleuters als voor de leerkrachten is het niet fijn om het begin van het onthaalmoment te moeten 
onderbreken. Mogen we van jullie een extra inspanning vragen?  
 

Via deze weg geven we graag ook aan dat honden niet zijn toegestaan op de schoolterreinen. Alvast bedankt 
voor jullie medewerking en begrip.  
 
Bibliotheek 
Tijdens de periode van afstandsonderwijs werden er heel wat boeken van de bibliotheek uitgeleend via de 
school. Helaas hebben we nog niet alle boeken terug binnengekregen. Via de bibliotheek hebben we een lijst 
ontvangen van alle ontbrekende boeken. Jullie vinden deze lijst op Gimme. Mogen we jullie vragen om thuis nog 
eens goed rond te kijken en de achtergebleven boeken te bezorgen? Alvast bedankt!   
 
Professionalisering 
Aanstaande maandag verwachten we taalbegeleider Bavo Schelfaut voor coaching in de kleuterschool. De hele 
dag bekijken we de hoeken in de kleuterschool in functie van het taalaanbod in de reeds uitgewerkte hoeken. 
We hopen op een dag vol boeiende ‘tips & tricks’ om het aanbod in onze kleuterschool nog sterker te maken.  
 

Dinsdag is het de beurt aan de collega’s van de lagere school. We werpen die dag een kritische blik op de lessen 
Nederlands die werden uitgewerkt tijdens de studiedag.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 15 december 2020  Zitdag CLB (kleuterschool) 

Speelmoment instapklas (na de schooluren) 
 Donderdag 17 december 2020  Bezoek Kerstman 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie warme feestdagen toe! 
De beste wensen voor 2021!  


