Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 3 OKTOBER 2021
Gezocht!
Scharrel is nog steeds op zoek naar helpende handen voor het onderhoud van de speelweide in de kleuterschool.
Toekomstgericht zoeken we ook voor de groene speelplaats in de Koestraat naar vrijwilligers die ons een handje
willen helpen.
De leerlingen van het 6de leerjaar gingen deze week ijverig aan de slag met de uitwerking van flyers om onze
oproep kenbaar te maken bij (groot)ouders. De resultaten mogen gezien worden! Een pluim voor de leerlingen
van het 6de leerjaar! Maandag gaan de flyers mee naar huis met alle leerlingen. We hopen op heel wat positieve
reacties.

Werkgroep scholenband
Achter de schermen is de werkgroep scholenband reeds een tijdje aan de slag met de uitwerking van een nieuwe
scholenband. Naast de duurzame scholenband met onze partnerschool in Ecuador willen we heel graag een band
aangaan met een Afrikaans of Aziatisch land. Op die manier trachten we de blik van onze leerlingen en
leerkrachten verder te verruimen.
Deze week kregen we het nieuws dat er een partnerschool gevonden werd om een nieuwe scholenband mee uit
te bouwen. Het gaat om de Lukanga Primary School in Kabwe (Zambia). In de loop van de komende weken volgt
alvast een eerste (online) contactmoment met de school zodat de doelstellingen van onze scholenband op elkaar
afgestemd kunnen worden. We kijken alvast uit naar een boeiende en duurzame samenwerking.

Lukanga Primary School in Kabwe (Zambia)
Lees verder op de volgende pagina!
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Woning Koestraat
De werken in de woning van de Koestraat verlopen volgens schema. Midden oktober wordt het huis opgeleverd.
De leerkrachten van de werkgroep scholenbouw gaan vervolgens aan de slag om het huis in te richten zodat we
de nieuwe lokalen na de kerstvakantie in gebruik kunnen nemen. Het is nog even wachten op de aanleg van de
groene speelweide. We hopen ook deze in het voorjaar in gebruik te kunnen nemen. Wij kijken er al naar uit!

Oproep boeken
In de loop van het schooljaar gaan we aan de slag met de opbouw en inrichting van een schoolbibliotheek in onze
twee vestigingen (kleuterschool en woning Koestraat). Hiervoor zijn we nog op zoek naar allerlei boeken
(leesboeken, informatieve boeken, prentenboeken,…) in goede staat. Heb je thuis nog boeken liggen die je wil
schenken aan onze school? Leg deze dan zeker even opzij. Na de herfstvakantie plannen we een grote inzameling.
Alvast bedankt!
Schoolfotograaf
Dinsdag verwelkomen we de schoolfotograaf in onze school. We starten de dag met het maken van klasfoto’s en
individuele foto’s. Nadien worden er ook foto’s met broertjes en zusjes genomen. Zorgen jullie voor je mooiste
glimlach?
Navormingen en professionalisering
Woensdag volgen juf Anouk (5de leerjaar) en juf Lotte (6de leerjaar) het tweede deel van de navorming ‘Interactief
Frans’. In de namiddag staat er voor juf Ann en juf Julie een navorming op de planning. Zij verdiepen zich in ‘De
digisprong in de kleuterschool’. We zijn alvast benieuwd naar nieuwe tips en ideeën.
Grootouderfeest
Naar jaarlijkse traditie verwelkomen we aanstaande donderdag en vrijdag de grootouders van onze kleuters voor
het grootouderfeest. We kijken ernaar uit om jullie opnieuw te mogen verwelkomen. Zijn jullie klaar om samen
met ons te feesten? Trek zeker een warme (regen)jas aan. De meeste activiteiten gaan namelijk door in
openlucht. Heel graag tot dan!
Uitstappen en activiteiten deze week
Dinsdag 5 oktober 2021
Donderdag 7 oktober 2021
Vrijdag 8 oktober 2021

Schoolfoto’s (kleuter- en lagere school)
Dag van de leerkracht
Grootouderfeest (kleuterschool)
Grootouderfeest (kleuterschool)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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