Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 19 NOVEMBER 2021
Update corona
Op dit ogenblik zijn er op school nog heel wat leerlingen besmet en/of in quarantaine. We vragen om steeds de
richtlijnen vanuit de contact tracing op te volgen. Blijf zeker ook de school op de hoogte houden van de
maatregelen via de klasleerkrachten en het mailadres corona@scharrel.be. Ook bij melding van een (nieuwe)
besmetting vragen we om steeds dit mailadres te gebruiken.
Op dit ogenblik is verhoogde waakzaamheid van toepassing voor de leerlingen van de tweede kleuterklas, het
tweede leerjaar, het derde leerjaar en het zesde leerjaar.
Nieuwe maatregelen
Aansluitend op het Overlegcomité zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners. Het
onderwijs volgt de verstrengingen in de samenleving. Onderstaande maatregelen gaan in op zaterdag 20
november en gelden alvast tot aan de kerstvakantie.
Mondmaskers in de school
In het basisonderwijs blijft de mondmaskerplicht behouden zoals eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden.
Ventilatie en CO²-meting verder aangescherpt
Al sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchten. Dit blijft een zeer belangrijke
maatregel in het kader van de verdere verspreiding van het virus. Als school blijven we hierop inzetten.
De Vlaamse Overheid voorziet extra middelen om CO²-meters aan te kopen. Bedoeling is om elk klaslokaal op
korte termijn van een toestel te voorzien.
Oudercontacten
Volgende week staan er oudercontacten gepland voor de leerlingen van de lagere school. Vanaf zaterdag moeten
gesprekken met ouders verplicht digitaal doorgaan. In de loop van de komende dagen ontvangen alle ouders per
mail een uitnodiging voor een digitaal gesprek. De planning die werd opgemaakt zal zoveel mogelijk behouden
blijven, hier en daar kan er een wijziging zijn. Alvast bedankt voor jullie begrip.
Extramurosactiviteiten
Uitstappen en extramurosactiviteiten kunnen blijven doorgaan volgens de regels in de samenleving.
Doopsel juf Fien
Vorige week zondag werd juf Fien van het 3de leerjaar gedoopt. Een mooi en bijzonder moment! Juf Fien heeft
de afgelopen jaren een traject doorlopen. Vanaf nu is ze ook officieel bevoegd om lessen godsdienst te geven
in onze (katholieke) school. Proficiat, juf Fien!
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Woning Koestraat
Deze week stond de voorlopige oplevering van de woning in de Koestraat gepland. Graag delen we alvast deze
foto’s. De komende periode gaan we aan de slag met de verdere inrichting van de woning. Ook de werken in de
tuin worden verder afgerond. Indien de maatregelen het toelaten, voorzien we in de loop van het schooljaar een
feestelijke opening. Meer nieuws daarover volgt nog.

Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 22 november 2021
Dinsdag 23 november 2021

Woensdag 24 november 2021
Donderdag 25 november 2021
Zaterdag 27 november 2021

Oudercontacten (lagere school)
Bezoek bibliotheek Hoogstraten (klas 6a)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Oudercontacten (lagere school)
Bezoek bibliotheek Hoogstraten (klas 6c)
Studiedag (vrijaf voor leerlingen)
Bezoek bibliotheek Hoogstraten (klas 6b)
Wafelslag

We staan opnieuw voor een moeilijke periode…
Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

