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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 7 FEBRUARI 2021 

 
 
Update corona 
Tot op heden hebben we enkel negatieve testresultaten doorgekregen van de leerlingen van het eerste leerjaar. 
Goed nieuws dus! Na anderhalve week afstandsonderwijs mogen de kindjes van het eerste leerjaar maandag 
terug naar school. We kijken er heel erg naar uit om hen terug bij ons te hebben! 
 
Boekenbon ouderraad 
In de eerste graad is er nood aan uitnodigende boekjes voor eerste lezers. In december schonk de ouderraad 
daarom een boekenbon aan het eerste en tweede leerjaar.  
Deze week gingen juf Ilse (1ste leerjaar) en meester Glenn (2de leerjaar) shoppen. Er werden maar liefst 35 boeken 
voor eerste lezers aangekocht. Een mooie aanvulling voor de klasbibliotheken. Dankjewel, ouderraad!  
 

         

Boekenbeurs 
Maandag start onze digitale boekenbeurs. Meer informatie vinden jullie in een brief van de ouderraad. Jaarlijks 
kunnen we heel wat boeken aankopen met de opbrengst van dit initiatief. We hopen dat jullie ook dit jaar onze 
school steunen en willen jullie via deze weg alvast bedanken.   
 
Infoavond nieuwe kleuters 
Woensdag is het infoavond voor ouders van kleuters die mogen instappen in schooljaar 2021-2022. Helaas 
mogen we hen op dit ogenblik niet live verwelkomen in onze school. Toch vinden we het belangrijk om ouders 
van nieuwe kleuters goed te informeren over de visie en werking van onze (kleuter)school. Deze week ontvangen 
alle ouders die hebben ingeschreven een welkomstpakket met allerlei materialen. Deze materialen worden 
toegelicht tijdens het digitaal moment. Ook bezorgen we een pakket aan ouders van instappers die reeds een 
broer en/of zus hebben in onze school.   
 

Zin om onze digitale infoavond te volgen? Stuur dan zeker een mailtje naar info@scharrel.be!  
 

 
 

Personeel 
De afwezigheid van juf Lies werd met een week verlengd. Juf Julie blijft de kleuters van de Regenboogklas tot 
aan de krokusvakantie onder haar vleugels nemen. We wensen juf Lies veel beterschap en hopen haar na de 
vakantie terug te zien.  
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Carnaval 
Deze week vieren we carnaval in onze school. Ondanks deze coronatijden trachten we er een geslaagd feest van 
te maken. Helaas geen stoet en ook geen pannenkoeken dit jaar. Toch hebben we voor de kinderen heel wat 
leuks in petto! 
Naar jaarlijkse gewoonte is er opnieuw een dresscode voor de hele week. Omdat de coronacrisis heel wat roet 
in het eten heeft gegooid willen we dit op een ludieke manier benaderen. Een overzichtje…  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is zeker niet de bedoeling om hiervoor iets aan te kopen. Trek je kleerkast (of die van mama en papa) open 
en wees creatief. Een passend accessoire is zeker voldoende.  
 

Belangrijk! Omwille van de huidige maatregelen is het niet toegestaan om losse attributen mee naar 
school te brengen. Helaas mogen er hierdoor dit jaar ook geen serpentines gebruikt worden.  

 

De ouderraad zorgt voor een lekkere versnapering voor alle kinderen. Via deze weg willen we hen bedanken voor 
dit fijn en coronaproof alternatief! 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 8 februari 2021  Oudercontacten (lagere school) 
 Dinsdag 9 februari 2021  Zitdag CLB (lagere school) 
 Woensdag 10 februari 2021 Carnaval (kleuterschool) 
     Infoavond nieuwe kleuters 
 Vrijdag 12 februari 2021  Carnaval (lagere school) 
 
 

Zijn jullie klaar voor deze knotsgekke carnavalsweek?   

Het Scharrelteam heeft er alvast veel zin in! 

 

 

Dag Dresscode Bijvoorbeeld…  

Maandag  “Knuffels en bubbels” Een groepje in gele kleuren, K3, Samson en 
Gert, dierenonesie,… 

Dinsdag “Waar is dat feestje?” Foute feestkledij, trouwkleed, 
communiekleren,… 

Woensdag Carnaval (KS)  
“Na de avondklok” (LS) 

 
Pyjama, badjas,… (LS) 

Donderdag “Scharrel reist de wereld rond” Kleren met invloeden van over heel de wereld 

Vrijdag  “Na de avondklok” (KS) 
Carnaval (LS) 

Pyjama, badjas,… (KS) 


