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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 16 FEBRUARI 2020 

 
Carnaval 
De krokusvakantie komt steeds dichterbij. Vooraleer we de vasten induiken, laten we ons eerst nog eens goed 
gaan met carnaval. Dit schooljaar feesten we opnieuw op woensdag in de kleuterschool en op vrijdag in de 
lagere school. De kinderen mogen ’s morgens verkleed naar school komen. We adviseren om geen dure 
verkleedkleren te kopen, maar zoveel mogelijk zelf creatief aan de slag te gaan.  
 
Ook de andere dagen van deze week staan in het teken van carnaval. Zoals eerder aangegeven mogen de 
kinderen elke dag van deze week een beetje ‘anders’ naar school komen. Een overzichtje… 
 

Maandag 17 februari 2020   Binnenstebuiten, ondersteboven & achterstevoren  
Dinsdag 18 februari 2020    Black & white  
Woensdag 19 februari 2020   Carnaval (kleuterschool)  

Fluodag (lagere school)  
Donderdag 20 februari 2020   Gekke kapsels  
Vrijdag 21 februari 2020    Carnaval (lagere school)  

Fluodag (kleuterschool) 
 
Stoet kleuterschool 
Als het weer geen stokken in de wielen steekt, stappen de kinderen van de kleuterschool op woensdag door 
Minderhout. We vertrekken omstreeks 9 uur aan de kleuterschool. Via het kleine paadje wandelen we richting 
De Kuip. Vervolgens steken we over richting de Koestraat en brengen we een bezoekje aan de lagere school. 
We wandelen hier over de speelplaats en zetten onze tocht verder via de Markwijk. Aan het einde van de straat 
draaien we rechtsaf om zo via de Witherenweg en het smalle gangetje terug over te steken naar de 
Schoolstraat. Toeschouwers zijn uiteraard heel welkom langs het parcours.  
 
Belangrijk! De kleuters mogen op woensdag een muziekinstrumentje meebrengen. Zo maken we van de stoet 
een groot muzikaal feest! Vergeet niet de naam van uw kleuter op het instrumentje te noteren.  
 
Stoet lagere school 
Op vrijdag is het de beurt aan de kinderen van de lagere school om de straten van ons dorp te trotseren.  
We vertrekken om 13.30 uur en gaan via de Witherenweg naar de Kapeldreef. Van daaruit steken we over naar 
de Venhoefweg. Via het Kerkhofpad bereiken we de kleuterschool. Hier houden we een korte pauze op de 
speelplaats. Nadien zetten we onze tocht verder via de Schoolstraat, de Sint-Michielstraat, de Gemeentestraat  
en De Kuip. Via de Koestraat stappen we opnieuw naar de lagere school.  
Dankjewel aan de fanfare om ons te begeleiden tijdens de stoet. Zoals steeds zijn ook versierde go-carts die 
dag van harte welkom. We vragen om deze ’s ochtends op de sportspeelplaats te parkeren. Samen maken we 
van deze optocht een groot feest! 
 
Allergieën 
Na de stoet staan, zowel op woensdag als op vrijdag, de leden van de ouderraad paraat om de kinderen te 
verrassen met heerlijke pannenkoeken. Mmmmhh… We kijken er alvast naar uit! 
Sommige kinderen zijn allergisch voor melk, gluten of andere voedingsstoffen die in een gewone pannenkoek 
worden verwerkt. We vragen daarom aan de ouders waarvan kinderen een allergie hebben, om op woensdag 
(kleuterschool) of vrijdag (lagere school) zelf één of twee pannenkoeken te voorzien en mee te geven naar 
school. De helpende handen van de ouderraad zullen deze met liefde en plezier opwarmen. Op die manier 
kunnen we problemen vermijden.  
Mogen we vragen om dit ook even via mail door te geven aan de klasleerkracht? Alvast bedankt! 
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Spuitbussen, confetti, serpentines 
Spuitbussen en smurrie houden we voor thuis. Ook confetti zien we liever niet omdat deze kleine 
papiersnippers zo moeilijk verdwijnen nadien.  
De voorbije jaren hebben we in de lagere school serpentines toegestaan tijdens de stoet. Helaas was dit niet 
altijd even fijn voor de buurtbewoners van onze school en was het hard werken geblazen voor de milieubrigade 
om dit alles op te ruimen. Uiteraard horen serpentines bij het carnavalsfeest. We kiezen er daarom voor om dit 
te beperken en deze enkel toe te staan op de speelplaats. Aan het einde van de dag ruimen we samen alles op.  
 
Oudercontacten en groeiwijzers 
Deze week verwelkomen we de ouders van onze kleuters voor de oudercontacten.  
We kijken er naar uit om constructief in gesprek te gaan in het belang van de opvolging en begeleiding van de 
kinderen. De groeiwijzer vormt een leidraad voor dit gesprek.  
 
Mogelijk is de zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
begeleiding van uw kind. Ook juf Eline zal in elke klas enkele gesprekken meevolgen. Oudercontacten zijn 
namelijk een belangrijke prioriteit in onze school. Op deze manier krijgen we graag een zicht op de aanpak in 
de verschillende klassen.  
De ambulante leerkrachten van de lagere school zijn zowel op maandag- als op dinsdagavond op school. Aarzel 
niet om hen aan te spreken bij vragen en/of opmerkingen. We staan graag voor jullie klaar! 
 
Ouderparticipatie schoolvisie 
De afgelopen periode hebben we binnen onze school geïnvesteerd in onze visie. We zijn op zoek gegaan naar 
de waarden achter onze visie. We zijn heel benieuwd hoe ouders deze waarden herkennen in onze dagelijkse 
werking. We willen jullie dan ook graag uitnodigen om hier even bij stil te staan…  
 

 

Ook tijdens de oudercontacten in de kleuterschool zullen er vijf flappen met onze waarden klaarliggen.  
Alvast bedankt voor jullie inbreng! 
 
Speelplein kleuterschool 
Deze week werden de speeltuigen (glijbanen en kruiptunnel) en het tuinhuis geplaatst. We komen stilaan in de 
eindfase… Spannend! 
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Leerlingenrekeningen 

Morgen gaan de leerlingenrekeningen voor Bezige Bij met de kinderen mee. We hebben besloten om 

de leerlingenrekeningen niet langer in een enveloppe per gezin te sorteren. Dit bespaart ons op 

jaarbasis heel wat enveloppen. Bovendien gaat er minder kostbare tijd van onze 

secretariaatsmedewerkers verloren. Alvast bedankt voor jullie begrip.  

 
Uitstappen en activiteiten deze week 

 Maandag 17 februari 2020  VITO Doe-dagen (zesde leerjaar) 
Oudercontacten (kleuterschool) 

 Dinsdag 18 februari 2020   Zitdag CLB (kleuterschool) 
      Megaspelenpaleis (tweede leerjaar) 

Oudercontacten (kleuterschool) 
 Woensdag 19 februari 2020  Carnaval (kleuterschool) 
 Vrijdag 21 februari 2020   Carnaval (lagere school) 
       

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week & alvast een deugddoende krokusvakantie toe! 


