Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 13 MEI 2022
Projectweken
We blikken terug op een geslaagde projectweek. De leerlingen van het vierde leerjaar hebben volop genoten van
de frisse zeelucht. Ondertussen beleefden de kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar heel wat
avonturen met de teletijdmachine.

Scholenband Zambia
Vandaag nemen we afscheid van Nellie en Patricia. We blikken terug op twee boeiende en leerrijke weken. Wat
hebben we genoten van hun aanwezigheid.
We zijn overtuigd dat deze scholenband een meerwaarde biedt voor beide scholen en kijken uit naar een verdere
duurzame samenwerking. Volgend schooljaar brengen een aantal leerkrachten van onze school een bezoek aan
de Lukanga Primary School in Kabwe. Ondertussen blijven we natuurlijk in contact met elkaar.
Proficiat!
Graag wensen we alle vormelingen een dikke proficiat toe. We hopen dat jullie genoten hebben van deze
bijzondere dag. Dit weekend is het feest voor de kinderen die hun eerste communie doen. Ook hen willen we
alvast feliciteren.

Oekraïense leerlingen
Volgende week starten enkele kinderen uit Oekraïne in onze school. Het gaat om kinderen die momenteel
worden opgevangen bij gastgezinnen in Minderhout. We verwelkomen een kleuter in de Giraffenklas, een
leerling in het tweede leerjaar en drie leerlingen in het zesde leerjaar. We kijken er alvast naar uit om hen te
leren kennen en wensen hen een fijne start toe in onze school.
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Ontdek jouw weg onder onze vleugels…
Ouderbevraging buitenschoolse kinderopvang
Tussen vrijdag 13 mei en 15 juni organiseert stad Hoogstraten een online bevraging over de vernieuwingen
binnen de buitenschoolse kinderopvang. Zowel ouders die gekend zijn met de kinderopvang van Ferm, als ouders
die nog geen gebruik maken van de opvang, kunnen de vragenlijst invullen. De resultaten van het onderzoek
helpen de buitenschoolse kinderopvang van vandaag bij te sturen en de opvang in de toekomst mee vorm te
geven. Help je mee de bevraging in te vullen? Klik dan op deze link.
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 16 mei 2022
Dinsdag 17 mei 2022

Donderdag 19 mei 2022
Vrijdag 20 mei 2022

Start projectweek kasteelklassen (vijfde leerjaar)
Start projectweek Neufchâteau (zesde leerjaar)
Uitstap Groentehuisje (eerste leerjaar)
Uitstap Beekse Bergen (tweede leerjaar)
Personeelsvergadering (kleuterschool)
Uitstap Fruithuis (eerste leerjaar)
Bijeenkomst zorgleerkrachten scholengemeenschap

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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