Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 14 JANUARI 2022
Slibberen kleuters
Aanstaande maandag gaan onze kleuters slibberen in het ‘ijspretparadijs’ op de schaatsbaan van Herentals. We
vragen om alle kleuters warm aan te kleden. Een dikke trui, een sjaal, een warme jas en een extra paar kousen
zijn geen overbodige luxe. Het dragen van handschoenen is verplicht op de schaatsbaan.
We vragen alle kleuters om een drinkbus of brikje drank en een koekje mee te brengen. De kleuters mogen ook
een slee mee naar school brengen. Gelieve alles (kledij, drinkbus, slee,…) te voorzien van de naam van uw kleuter.
Op die manier gaat er niets verloren. We wensen onze kleuters alvast een heel fijne (en veilige) voormiddag toe!
Afwezigheid juf Kaat
Helaas is juf Kaat van klas 5b ook volgende week afwezig omwille van ziekte. We wensen haar veel beterschap!
We zoeken intern naar oplossingen zodat de lessen voor de kinderen kunnen doorgaan zoals gepland.
Quarantaine bij besmetting binnen het gezin
Eerder werd gecommuniceerd dat leerlingen van het basisonderwijs (niet-gevaccineerd) bij een besmetting in
het gezin in quarantaine moeten, behalve om naar school te gaan. Deze regel is ondertussen teruggeroepen. Bij
een besmetting in het gezin moeten kinderen steeds in quarantaine.
Professionalisering
Maandag volgen juf Joke en juf Ilse de navorming ‘waarderend coachen’. We wensen hen alvast een boeiende
en leerrijke dag toe! Ondertussen neemt juf Leslie de kinderen van klas 1a onder haar vleugels.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 17 januari 2022
Dinsdag 18 januari 2022

Woensdag 19 januari 2022
Donderdag 20 januari 2022

Slibberen kleuterschool
Scharlement
Zitdag CLB (kleuterschool)
Verkeerspark (zesde leerjaar)
Verkeerspark (zesde leerjaar)
Infoavond (eerste leerjaar)
Tweedehandswinkel (tweede leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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