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Gelukkig nieuwjaar! 
Het Scharrelteam wenst jullie allen een goed nieuw jaar toe!  
We hopen dat al jullie dromen en wensen in 2020 werkelijkheid mogen worden.  
Ook in het nieuwe jaar staan we als team paraat om de kinderen met de beste zorgen te omringen.  
Samen maken we iets moois van 2020! 
 

 
 
Welkom in onze school! 
Maandag verwelkomen we enkele nieuwe kindjes in onze kleuterschool. Een spannend moment! Onze juffen 
staan alvast paraat om de nieuwe kleuters en hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden bij deze grote stap. 
We wensen hen een fijne start toe!  
 
Wijzigingen personeel 
De berichten in de pers liegen er niet om, er is een groot tekort aan leerkrachten. Helaas krijgen we hier ook in 

onze school steeds meer mee te kampen. Omwille van een aantal verlofstelsels en afwezigheden zijn we 

genoodzaakt een aantal interne wijzigingen door te voeren. Verschillende scenario’s werden bekeken. We 

hebben deze beslissing gemaakt met het oog op een kwalitatieve begeleiding en opvolging van onze leerlingen. 

Ook trachten we de continuïteit in de verschillende leerjaren zoveel mogelijk te bewaren. Mocht u hierover 

vragen of bedenkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Alvast bedankt voor uw begrip.  

Wijziging juf Ilse Adriaensen 

Voor de vakantie werden een aantal klassen reeds geïnformeerd over enkele wijzigingen binnen ons team. Juf 

Ilse Adriaensen van het vierde leerjaar heeft er namelijk voor gekozen om halftijds aan de slag te gaan in het 

bedrijf van haar echtgenoot. Juf Anouk neemt vanaf deze week de kinderen van klas 4b halftijds mee onder 

haar vleugels.  

Dit brengt uiteraard een aantal wijzigingen met zich mee. Zo zal juf Martine Vermeiren op woensdag lesgeven 

in klas 3b (tot einde schooljaar) en neemt juf Ellen op donderdag klas 1c voor haar rekening (tot einde 

schooljaar).  

Wijziging juf Caroline Claessens 

Tijdens de vakantie heeft juf Caroline laten weten dat ze de vervanging van juf Anneleen in het vijfde leerjaar 

niet langer op zich zal nemen. Juf Caroline kreeg een aanbod vlakbij huis en heeft deze opdracht aangenomen. 

De komende weken zullen juf Anouk (halftijds) en juf Kaat (vanuit haar opdracht in het lerarenplatform) klas 5a 

onder hun vleugels nemen. Uiteraard kunnen ze hierbij ook rekenen op de steun van juf Nele en juf Noor.  

Half februari gaat juf Anneleen opnieuw van start. Tot dan zal juf Martine juf Anouk vervangen op maandag in 

het tweede leerjaar.  
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Afwezigheid juf An Driessens 

Juf An van de Knorretjesklas blijft nog even afwezig. Dit betekent dat we voorlopig nog geen afscheid nemen 

van juf Julie. Ze blijft paraat staan om de kleuters van de Knorretjesklas met goede zorgen te omringen.   

Start juf Lies van der Kaa 

Na enkele maanden heerlijk samenzijn met haar lieve baby, Juliette, start juf Lies opnieuw in onze school. Juf 

Lies zal de leerkrachten die 4/5 werken in de kleuterschool vervangen. Juf Liezelot blijft de zorg voor de jongste 

kleuters op zich nemen. We wensen juf Lies een fijne start toe! 

 

School-Straten 

Voor de vakantie vonden er heel wat overlegmomenten plaats met alle betrokken partijen rond het project 

School-Straten. Een aantal zaken werden ondertussen aangepakt. Zo werd er een nieuwe beurtrol opgemaakt 

voor het afsluiten en het openen van de ketting in de Schoolstraat. Dankjewel aan de gemachtigd opzichters, 

Stekelbees, de ouderraad en onze klusjesmannen voor jullie engagement om hier tot een structurele oplossing 

te komen. De ketting vooraan in de Schoolstraat werd aangepast, zodat deze meer zichtbaar is en 

gemakkelijker hanteerbaar.  

In de loop van de komende weken zullen een aantal extra signalisatieborden verschijnen in onze 

schoolomgeving. We merken bijvoorbeeld op dat er regelmatig auto’s parkeren aan het fietsenrek naast de 

pastorij. Mogen we vragen om deze plaats voor te behouden voor onze fietsers?  

Daarnaast willen we de voetgangers vragen om in Minderhoutdorp het voetpad te gebruiken en het fietspad 

vrij te laten voor de fietsers. Alvast bedankt voor jullie medewerking om onze schoolomgeving zo veilig 

mogelijk te maken.  

In de loop van de komende weken zal het project School-Straten ook verder uitbreiden en gaan we van start op 

de site van de lagere school. Hierover volgt meer informatie in de loop van de komende weken via een 

nieuwsbrief vanuit Stad Hoogstraten.  

Uitstappen en activiteiten deze week 
Maandag 6 januari 2020   Medisch onderzoek (klas 6a) 

 Dinsdag 7 januari 2020   Bezoek IKO (derde leerjaar) 
      Theater (kleuterschool) 
 Donderdag 9 januari 2020   Medisch onderzoek (klas 6b) 
 Vrijdag 10 januari 2020   Zitdag CLB (lagere school) 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


