Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 18 MAART 2022
Opening woning Koestraat
Achter de schermen is de werkgroep scholenbouw volop aan de slag met de voorbereidingen voor de feestelijke
opening van de woning in de Koestraat. Noteer alvast zaterdag 30 april (tussen 11 en 17 uur) in jullie agenda. Die
dag verwelkomen we jullie namelijk graag voor een interactieve wandeling in ons gloednieuwe schoolgebouw.
De ouderraad voorziet de mogelijkheid om nadien iets te drinken op de speelplaats van de lagere school. Voor
de kinderen zal er ook een vrij podium zijn. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Hopelijk kijken
ook jullie er alvast naar uit!
Studiedag
We blikken terug op een inspirerende studiedag. In de kleuterschool gingen we concreet aan de slag met de
uitwerking van de schoolbibliotheek en keuzeborden.
In de lagere school waren er verschillende workshops: klasinrichting, keuzeborden, hulpdriehoeken,… Dit alles
stond in het thema van ons traject rond zelfstandigheid. De komende periode worden deze ideeën uitgetest in
verschillende klassen. We kijken uit naar een boeiende en verrijkende testfase. Vervolgens gaan we hier op
schoolniveau verder mee aan de slag.

Werken Markwijk
In de loop van volgende week zullen de werken in de Markwijk worden opgestart. We vragen daarom aan alle
ouders en kinderen die momenteel gebruik maken van de toegang via de Markwijk om, in functie van de
veiligheid van de kinderen, vanaf maandag een nieuwe route te kiezen.
Kinderen die met de fiets naar school komen gebruiken de ingang aan de sportspeelplaats. Kinderen die te voet
naar school komen kunnen ook gebruik maken van de ingang aan het smalle gangetje.
Inzameling boeken
Een tijdje geleden deden we via de nieuwsbrief een oproep naar boeken (in goede staat) die niet meer gebruikt
worden. De schoolbibliotheek staat ondertussen, zowel in de kleuter- als in de lagere school, in de startblokken.
Wie thuis nog boeken heeft, mag deze mee naar school brengen. Ook kunnen de boeken binnengebracht worden
via het secretariaat. Alvast bedankt!
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 21 maart 2022
Dinsdag 22 maart 2022
Donderdag 24 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
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Wereldpoëziedag
Ganzenbord bibliotheek (3de leerjaar)
Zitdag CLB (lagere school)
Bezoek bibliotheek (2de leerjaar)
BinnenBijBoerendag (4de leerjaar)
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Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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