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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 22 MAART 2020 

 
Tip voor wie de nieuwsbrief leest via Gimme!  
Download deze brief voor de volledige versie! 

 
Opvang coronavirus 
We appreciëren jullie inzet om te zoeken naar opvangmogelijkheden voor de kinderen. De overheid heeft 
ondertussen nieuwe richtlijnen opgelegd voor de opvang op school. We merken dat jullie deze richtlijnen 
respecteren en stellen vast dat ouders enkel in geval van nood beroep doen op de opvang op school.   
Zonder tegenbericht vanuit de overheid blijft de opvang op school de komende weken gegarandeerd.  
FERM (Stekelbees) blijft de voor- en naschoolse opvang organiseren.  
 
Stad Hoogstraten laat weten dat men vanaf 28 maart noodopvang voorziet in het weekend voor kinderen die 
geboren werden tussen 2018 en 2008. De noodopvang zal op zaterdag en zondag tussen 8 en 17 uur ingericht 
worden, tijdens het paasweekend ook op maandag 13 april. De Vlieg-animatoren zullen deze opvang 
begeleiden. De noodopvang is enkel voor kinderen van ouders die werken in de zorgsector, veiligheidsdiensten, 
voedingssector en ouders die geen andere opvang hebben voor hun kind. Ouders die van thuis kunnen werken 
of thuis zijn, worden geacht hun kind(eren) thuis te houden. Ook kinderen die enige ziektesymptomen 
vertonen, moeten thuis blijven. Inschrijven voor de weekendnoodopvang kan door een mailtje te sturen naar 
vlieg@hoogstraten.be. De opvang gaat door in de vestiging van FERM te Wortel (Rooimans 5).  
 
Uitdaging van de dag 
Wat genieten we van al jullie leuke foto’s! We vinden het superfijn dat zoveel kinderen dagelijks de uitdaging 
aangaan! Ook volgende week blijven we onze leerlingen via deze weg stimuleren en motiveren.  
Blijf volhouden! Jullie zijn supergoed bezig!  
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Ook onze juffen en meesters blijven aan de slag 
Achter de schermen blijven ook onze leerkrachten zich inzetten voor onze school. Er werden deze week heel 
wat pedagogische taken uitgevoerd. Onze kleuterjuffen zijn volop bezig met het uitwerken van hoekenfiches. 
Daarnaast bekijken ze de invulling van de buitenhoeken aan het speelplein.  
In de lagere school wordt er hard gewerkt om ons aanbod voor wereldoriëntatie helemaal op punt te krijgen. 
Er worden ook ‘busy boxes’ uitgewerkt met uitdagende materialen. Hier kunnen kinderen zelfstandig mee aan 
de slag gaan. De sportleerkrachten hebben alvast een leuke sportdag voor onze leerlingen in petto.  
 

     
 
In het zesde leerjaar werden de BaSo-fiches verder uitgewerkt en besproken. Ouders van kinderen uit het 
zesde leerjaar hebben ondertussen de BaSo-fiche ontvangen via een persoonlijke bericht in hun mailbox. 
Bedoeling is om dit deze week verder toe te lichten tijdens een telefonisch oudercontact. Via Gimme kunnen 
ouders hun voorkeur i.v.m. het telefoongesprek doorgeven. Mogen we jullie vragen om het strookje op Gimme 
zeker in te vullen? Alvast bedankt!  
 
Ondertussen op het speelplein 
Laten we in deze periode ook de positieve dingen niet vergeten… De eerste grassprietjes ontluiken op onze 
speelweide! Wat kijken we ernaar uit om onze kleuters hier vrolijk te zien ‘scharrelen’! 
 

 

 
Belangrijk! 
Blijf Gimme goed volgen. Via de klaskanalen komt alle informatie binnen. Mogelijke wijzigingen zullen ook via 
deze weg gecommuniceerd worden.  
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie veel fijne momenten toe met het gezin…  
Zorg goed voor jezelf en elkaar…  

Tot binnenkort! 

  


