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Werkgroep scholenband 
Deze week stond er een videogesprek met onze collega’s in Ecuador op de planning. De situatie in Ecuador is 
schrijnend. De kinderen gaan al maanden niet meer naar school.  
Het is hartverwarmend te merken dat we onze partnerschool, dankzij de opbrengst van onze actie in de week 
van de Fair Trade, hebben kunnen helpen. Er werden tablets aangekocht en de school investeerde in een betere 
internetverbinding. Dankzij onze sponsoring kunnen heel wat kinderen van thuis uit contact maken met hun 
leerkrachten. De dankbaarheid is groot. We willen jullie daarom via deze weg nogmaals bedanken voor jullie 
steun en bijdrage!  

 
Bike2School 
Vorig jaar hebben we als school ingetekend op het project Bike 2 School. Bike2School stimuleert lagere 
schoolkinderen om met de fiets of te voet naar school te gaan. IOK coördineert dit project dat kadert binnen het 
engagement van 29 Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen met 40% tegen 2030. 
 

Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen 83 lagere scholen uit de Kempen 
deelnemen. In Hoogstraten wordt het project uitgetest door de twee scholen die het traject School-straten al 
doorlopen hebben: Basisschool Spijker en Basisschool Scharrel.  
 

Via het project zullen onze leerlingen (lagere school) gestimuleerd worden om met de fiets of te voet naar school 
te gaan door hun fietsgebruik (of hun wandeling) geautomatiseerd te registreren. Met de verzamelde (p)munten 
kunnen de leerlingen bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een beloning kopen. Dit wordt nog concreet 
uitgewerkt tegen juni 2021. 
 

Meer info? Lees hier de berichtgeving op de website van Stad Hoogstraten.  
 
Nieuwe maatregelen 
Vanaf aanstaande maandag 15 maart gelden er kleine versoepelingen voor het onderwijs. Daguitstappen zijn 
opnieuw mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voor elke daguitstap wordt een risicoanalyse opgemaakt.   
In dit kader hebben we besloten dat ook de muzische lessen voor de lagere school opnieuw mogen doorgaan in 
de muzische klas in de kleuterschool. 
 
 
 

https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/mobiliteit/bike2school
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Schommelende temperaturen 
De laatste weken schommelen de temperaturen. Een jaarlijks terugkerende discussie is het al dan niet 
verplichten van het dragen van een jas bij onze leerlingen in de lagere school. De vraag werd besproken met het 
kernteam en de ouderraad.  
Er werd besloten om een regel uit ‘de goede oude tijd’ opnieuw in te voeren (met dank aan meester Jan Tilburgs): 
Onder de 15° blijven de jassen aan. Boven de 15° mogen de jassen uit.  
Deze afspraak is geldig voor alle kinderen van het 1ste t/m het 4de leerjaar. Volgende week worden er enkele 
thermometers opgehangen op de speelplaats van de lagere school. We laten de kinderen hier doelgericht en 
functioneel mee aan de slag gaan.   
In de derde graad laten we de beslissing bij de leerlingen. We zetten als school namelijk in op zelfstandigheid en 
zijn van mening dat kinderen van het 5de en 6de leerjaar de situatie zelf moeten kunnen inschatten. Wel geven 
we bovenstaande afspraak mee en trachten we hen te sensibiliseren (het geven van een goed voorbeeld naar de 
jongere kinderen toe is ook belangrijk!).  
 
Zaal ‘t Markenhof 
Vanaf volgende week vatten de werken voor de vernieuwing van het dak van zaal ’t Markenhof aan. In functie 
van de veiligheid van onze leerlingen werden volgende maatregelen getroffen:  

▪ De fietsenrekken aan de kant van ’t Markenhof zullen tijdelijk op de sportspeelplaats geplaatst worden. 
Er worden nadarhekken geplaatst om deze zone af te schermen. Spelen op de sportspeelplaats zal nog 
mogelijk zijn.  

▪ Tijdens drukke schooluren (morgen, middag, avond) zullen er geen transporten plaatsvinden.  
▪ De parkeerplaatsen aan de voorzijde van de zaal worden afgesloten met nadarhekken zodat de parking 

gebruikt kan worden door de werkmannen. Op die manier blijft de (geluids)hinder voor de klassen 
zoveel mogelijk beperkt.  

 
Werken Markwijk  
Ook in de Markwijk zijn de werken volop aan de gang. Ook hier is voorzichtigheid aangewezen.  We merken 
regelmatig op dat ouders hun kinderen met de auto tot aan de schoolpoort brengen en hierdoor tussen de 
werken moeten manoeuvreren. Dit zorgt echter voor onnodig gevaar voor de leerlingen die op dat ogenblik te 
voet of met de fiets aankomen. Mogen we jullie vragen om hiermee rekening te houden?  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Dinsdag 16 maart 2021  Scharlement 
Donderdag 18 maart 2021 Kangoeroewedstrijd 

 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 


