Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 23 SEPTEMBER 2022
Een sportieve week
Met 305 deelnemers en een mooie nazomerdag in De Mosten was de scholenveldloop afgelopen woensdag een
succes. Heel wat leerlingen van onze school hebben het beste van zichzelf gegeven. Proficiat!

Vandaag staat er voor de leerlingen van de lagere school de jaarlijkse Scharrelloop gepland. We fietsen hiervoor
naar de bossen van Castelré, waar we eerst gezellig picknicken met alle leerlingen van de lagere school. We
hopen op een dag vol energie en plezier!
Volgende week maandag in de namiddag is het Scharrelloop voor onze kleuters. Deze sportieve namiddag gaat
door op de speelplaats van de kleuterschool. We vragen om de kleuters die dag in sportieve kledij naar school te
brengen. Zo maken we er samen een fijne dag van!
Schoolfotograaf
Volgende week vrijdag verwelkomen we de schoolfotograaf in onze school. We starten de dag met het maken
van klasfoto’s en individuele foto’s. Nadien worden er ook foto’s met broertjes en zusjes genomen. Zorgen jullie
voor je mooiste glimlach?
Professionalisering
Juf Ruth en juf Ann, zorgleerkrachten van de lagere school, worden donderdag verwacht op een studiedag
‘Partners in zorg’ vanuit de pedagogisch begeleidingsdienst. Dit jaar is het onderwerp van deze bijeenkomst
‘inclusief onderwijs’. We kijken uit naar handvaten om onze werking verder te kunnen optimaliseren.
Donderdag na schooltijd verwelkomen we Katleen Velaerts, nascholer vanuit Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, in onze school. Samen met haar zullen de leerkrachten van onze school het leerplan
verder uitdiepen voor het ontwikkelveld ‘Wiskundig denken’.
Workshops middagpauze
Na het ‘Wetenschapslab’ starten we volgende week met een nieuwe workshop voor geïnteresseerde leerlingen
van het vierde leerjaar. Enkele mama’s hebben zich geëngageerd om een lessenreeks keramiek te voorzien. Een
mooi en creatief aanbod voor onze kinderen. Dankjewel!
Ben je creatief aangelegd? Zin om een workshop te voorzien voor onze leerlingen?
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om ons aanbod uit te breiden!
Neem contact met ons op via info@scharrel.be. Alle initiatieven zijn bespreekbaar!
Lees verder op de volgende pagina!
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Vacature
Het nieuwe schoolbestuur vzw Mirho is op zoek naar een (halftijdse) boekhouder om de financiële afdeling te
versterken. Interesse? Neem dan zeker een kijkje op www.mirho.be/vacatures.

Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 26 september 2022
Dinsdag 27 september 2022

Vrijdag 30 september 2022

Scharrelloop (kleuterschool)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Uitstap appelboer (eerste leerjaar)
Scharlement
Schoolfotograaf
Musical Daens (zesde leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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