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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 10 MAART 2023 

 
Jeugdboekenmaand 
Deze maand is het jeugdboekenmaand. Deze week mochten de kinderen genieten van de eerste aflevering van 
"The masked reader". Wil je de aflevering ook thuis graag bekijken? Dat kan via onderstaande link!  
  

Aflevering 1 (kleuterschool) 
Aflevering 1 (lagere school) 

 
Projectweek Neufchâteau 
Volgende week verwelkomen we onze partnerschool uit Neufchâteau in Minderhout. Er wacht de leerlingen van 
het zesde leerjaar een boeiende projectweek. We wensen de leerlingen en hun ouders alvast een fijne tijd toe.  
 
Personeel 
Goed nieuws voor de kleuters van de Giraffenklas! Volgende week maandag zien we juf Lies terug op school na 
enkele weken afwezigheid. Juf Lies zal halftijds terug aan de slag gaan. Tot de paasvakantie zal ze zich samen met 
juf Martine ontfermen over de kleuters van de Giraffenklas.  Juf Lies staat paraat op maandag, woensdag 
(afwisselend) en vrijdag. Juf Martine neemt de dinsdagen, woensdagen (afwisselend) en donderdagen voor haar 
rekening.  
 
Schoolfeest 
Achter de schermen is de ouderraad volop aan de slag met de voorbereidingen voor het schoolfeest. Het gaat 
een fantastische editie worden. Noteer vrijdagavond 21 april 2023 dus zeker in jullie agenda! 
 

Tombola 
We organiseren dit jaar opnieuw een tombola, waarbij jullie kans maken op allerlei mooie prijzen.  
Maandag krijgen onze leerlingen (afhankelijk van hun leeftijd) een aantal lotjesboeken mee naar huis. 
 

 1 boekje voor kleuters 
 2 boekjes voor leerlingen 1ste graad 
 3 boekjes voor leerlingen 2de graad 
 5 boekjes voor leerlingen 3de graad 

 

Elk boekje bevat 5 lotjes. Een lotje kost €1, een boekje kost €5. Indien je willen deelnemen aan de tombola, kan 
je individuele lotjes of (een) volledig(e) lotjesboek(en) aankopen. Scheur per lotje dat je koopt het grootste deel 
af en hou dit goed bij. Dit moet je kunnen voorleggen indien je gewonnen hebt. Het kleinste deel geef je terug 
mee met uw kind naar school, in een gesloten omslag met het gepaste bedrag. Ook de niet-verkochte (nog 
ongescheurde) lotjes mogen terug mee naar school komen. Het is uiteraard ook mogelijk om extra lotjes bij te 
vragen.  
 

De verkoop duurt tot vrijdag 31 maart 2023. Ten laatste op die dag moeten alle niet-verkochte lotjes en de 
afgescheurde strookjes van de verkochte lotjes binnengebracht worden.  
De winnende nummers worden getoond op het schoolfeest en verschijnen nadien op Gimme, met daarbij de 
praktische informatie over het afhalen van de prijzen.  
 

Vrij podium 
We voorzien dit jaar een vrij podium op het schoolfeest. Kinderen kunnen hier hun talenten naar hartenlust 
tonen aan het publiek. Op voorhand inschrijven is niet nodig. 
We vragen aan ouders om de act van hun kind mee op te volgen, zodat dit kindvriendelijk (en gepast binnen een 
schoolcontext) kan verlopen. Alvast bedankt!  
 

Lees verder op de volgende pagina! 
 

https://youtu.be/neN2JApCzQc
https://youtu.be/1WkOg77qrj8
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Lenteactie Bike2School 
Wist je dat er elke ochtend heel wat kinderen van onze (lagere) school te voet of met de fiets naar school komen?  
Binnen het project Bike2School kunnen ze hiermee punten verdienen en bucks verzamelen. Die bucks kunnen ze 
inwisselen bij de toeristische dienst, om er vervolgens iets leuks mee te doen.  
Nu de lente voor de deur staat, kriebelt het misschien om terug met de fiets, te voet of met de step naar school 
te komen? Niet twijfelen! Volgende week kunnen de kinderen namelijk dubbele punten verdienen!  
 
Gezocht!  
In onze school zijn we op zoek naar…  

 Een handige Harry die legplanken wil maken voor de zolder van de ouderraad.  
 Kriebelouders of kriebelgrootouders die telkens op woensdag na de vakantie willen komen kriebelen en 

zo de verspreiding van luizen mee helpen voorkomen in onze school.  
 Mensen met groene vingers die onze tuinman willen helpen bij het onderhoud van de speelweide in de 

kleuterschool.  
 

Heb je interesse? Of ken je iemand die ons hierbij wil helpen?  
Geef dan zeker een seintje via info@scharrel.be. We zijn je alvast heel erg dankbaar! 
 
Nieuws van buiten de school 
  Futbalista Festival  Meer informatie via deze link  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 13 maart 2023  Start projectweek Neufchâteau 
      Ganzenbord bibliotheek (klas 3a) 

Theater (vijfde leerjaar)     
 
 
 
     

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

info@scharrel.be
https://hvvmeisjes.be/evenementen/futbalista-festival.html

