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Schoolvisie Scharrel 
De afgelopen weken gingen we op zoek naar een geschikte slagzin voor onze school…  
Graag laten we jullie weten dat we een omvattende slogan hebben gevonden. Tromgeroffel…  
 

 
 
Juf Bieke van het vierde leerjaar is de trotse auteur van deze slagzin. Ze slaagde erin om de vijf waarden achter 
onze visie (identiteit, geborgenheid, groeigericht, ontdekkend en zelfstandigheid) te verweven in deze slogan. 
Juf Bieke werd afgelopen vrijdag in de bloemetjes gezet tijdens de teambordvergadering in de lagere school.  
 

 
 
Afwezigheid juf An  
Juf An van de Knorretjesklas is helaas afwezig tot aan de kerstvakantie. Juf Julie neemt de kleuters van de 

Knorretjesklas in tussentijd onder haar vleugels.  

Juf Martine vervangt hierdoor de juffen van de kleuterschool die 4/5 werken op hun vrije dag. Alvast bedankt 

voor jullie begrip. We wensen juf An veel beterschap! 

 

Bezoek burgemeester 

Afgelopen woensdag bracht de burgemeester een bezoek aan het 6de leerjaar. Maya van klas 6c is 

klimaatambassadeur voor Hoogstraten. Met veel trots stelde ze dit project voor aan haar leeftijdsgenoten. 

Benieuwd? Volg de avonturen van Maya via deze link: https://www.hoogstraten.be/mayavlogtvoorhetklimaat  

 

SCHARREL 
“Ontdek jouw weg onder onze vleugels” 
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Neufchâteau 

Dit weekend brachten onze leerkrachten van het zesde leerjaar een bezoek aan de collega’s van onze 

partnerschool in Neufchâteau. De opstart van het nieuwe project werd zo gemaakt. De hele dag lang bekeken 

ze welke duo’s er gemaakt kunnen worden… Geen eenvoudige opdracht! Meer informatie volgt in de loop van 

deze week via de klasleerkrachten van het zesde leerjaar.  

 
 
Vrolijk kerstfeest! 
Vrijdag verwelkomen we de Kerstman in onze school. Dankzij de ouderraad kan hij ook dit jaar opnieuw mooie 
cadeautjes brengen voor de kinderen van onze school! Dankjewel! 
Alle kinderen mogen op vrijdag een kerstoutfit aantrekken of een attribuut meebrengen. Het is zeker niet nodig 

om hiervoor iets aan te kopen. 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 17 december 2019  Zitdag CLB (kleuterschool) 
      Speelmoment instapklas 
 Woensdag 18 december 2019  Kerstviering (lagere school) 
 Vrijdag 20 december 2019  Kerstviering (kleuterschool) 
      Bezoek kerstman  
 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie alvast fijne feestdagen toe! 


