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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 6 MAART 2021 

 
 
Studiedag  
We blikken tevreden terug op de studiedag van afgelopen woensdag. In de kleuterschool werden er verteltassen 
uitgewerkt bij verschillende prentenboeken. We kijken er alvast naar uit om hier samen met onze kleuters mee 
aan de slag te gaan.  

 
 

In de lagere school werden de eerste stappen richting een kwaliteitsvol leesmoment doorheen de lagere school 
gezet. Verschillende methodes werden vergeleken. De methodes ‘Kwartiermakers’ en ‘LIST’ bleven weerhouden. 
De werkgroep ZILL gaat hiermee aan de slag en hoopt op korte termijn een knoop te kunnen doorhakken.  
  

 
 
Ook onze ambulante leerkrachten hebben niet stil gezeten. In het kader van het traject rond taalontwikkeling 
ging juf Lut aan de slag met het uitwerken van muzische lessen bij prentenboeken. Meester Quinten en juf 
Michelle werkten enkele fiches met bewegingsopdrachten uit die gebruikt kunnen worden in de werkwinkel.  
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Speelweide 
Woensdag werd het gras op de speelweide van de kleuterschool opnieuw ingezaaid. Helaas kunnen de kleuters 
hierdoor de komende weken niet op het grasveld spelen. Na de paasvakantie hopen we opnieuw ten volle te 
kunnen genieten van het groene grasveld. De terrasjes en zandbakken blijven in tussentijd wel toegankelijk. 
 
Eerste communie en vormsel  
Er zijn nieuwe data bekend gemaakt voor de eerste communie en het vormsel van onze leerlingen. De eerste 
communie gaat door op zaterdag 11 september om 10 uur.  
Het vormsel gaat door op 25 september 2021 om 14.30 uur in de kerk van Meer.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Dinsdag 9 maart 2021  Zitdag CLB (kleuterschool) 
Donderdag 11 maart 2021 Ouderraad 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 
 

 


