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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 15 NOVEMBER 2020 

 
Hopelijk hebben alle kinderen, ondanks de maatregelen, genoten van de vakantie! 

Zijn jullie klaar om opnieuw enkele weken samen te spelen en te leren?  
We kijken er alvast naar uit om jullie maandag te verwelkomen!  

 
Proficiat! 
Op woensdag 4 november werden juf Liezelot en Jan trotse ouders van een zoontje, Fons. We wensen hen via 
deze week een dikke proficiat met dit prachtige kereltje! 
 

       

Personeel 
Helaas kunnen we maandag niet voltallig starten… Bij juf Noor werd een melanoom gevonden in haar 
bovenbeen. Volgende week start men met immuuntherapie. Juf Noor moet daarom extra voorzichtig zijn en zal 
alvast tot aan de kerstvakantie afwezig zijn. We duimen voor goed nieuws en een spoedig, volledig herstel.  
Juf Annelies zal ondertussen de zorg (zowel op leerling-, leerkracht- als schoolniveau) opnemen in het 4de, 5de 
en 6de leerjaar. Juf Noor blijft in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk betrokken bij de zorgwerking. Zo zal 
ze van thuis uit enkele oudercontacten bijwonen.  
 

Juf Ilse van het vierde leerjaar is ondertussen aan de beterhand maar nog niet in de mogelijkheid om volledige 
dagen in de klas te staan. Op doktersadvies moet ze thuis blijven tot aan de kerstvakantie. We wensen haar veel 
beterschap. Juf Julie zal haar aanstaande maandag vervangen. Vanaf dinsdag staat juf Martine paraat om de 
opdracht van juf Ilse over te nemen.  
 

De afwezigheid van meester Sander werd verlengd tot het einde van dit kalenderjaar. We wensen meester 
Sander veel beterschap toe. Juf Michelle blijft hem ondertussen vervangen.  
 
Nieuwe kleuters 
Maandag verwelkomen we 12 nieuwe kleuters in onze school. Niet alleen voor de kleuters, maar ook voor hun 
ouders, een belangrijke mijlpaal. We heten de kinderen en hun ouders van harte welkom in onze school. De 
juffen staan alvast klaar om de kinderen onder hun warme vleugels op te vangen.  We kijken ernaar uit om samen 
met jullie op stap te mogen gaan…  
 
Oudercontacten lagere school  
Deze week zijn het oudercontacten voor de lagere school. We kijken er alvast naar uit om constructief in gesprek 
te gaan, in het belang van de verder opvolging van de kinderen. Zoals eerder aangegeven gaan de gesprekken 
digitaal door. Mogelijk sluit de zorgleerkracht aan tijdens de gesprekken. Dit gebeurt steeds in het kader van een 
kwaliteitsvolle opvolging van onze leerlingen.  
Communicatie met ouders is een belangrijke pijler binnen onze schoolvisie. Om die reden volgt ook juf Eline 
opnieuw een aantal gesprekken mee. 
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Sportsnack en Bezige Bij 
Vanaf maandag maken de kinderen in de naschoolse opvang Bezige Bij per leerjaar hun huiswerk. Aangezien we 
tijdens de Sportsnack werken met gemengde groepen (over de leerjaren heen) hebben we besloten om dit te 
annuleren voor de komende periode. Kinderen die werden ingeschreven voor de Sportsnack zijn uiteraard van 
harte welkom in de Bezige Bij.  
 

Bezoek bibliotheek 
De bibliotheken van Hoogstraten hebben besloten om, nu alle scholen zich in code oranje bevinden en de 
maatregelen in het hele land verstrengd zijn, de klasbezoeken aan de bibliotheken tijdelijk te stoppen. Men wil 
er wel voor zorgen dat kinderen kunnen blijven lezen en dat ze geen boete moeten betalen voor de uitgeleende 
boeken. De inleverdatum werd voor alle kinderen verlengd naar 18 december, de laatste schooldag voor de 
kerstvakantie. Zo heeft iedereen voldoende tijd om de materialen terug in te leveren. De boeken mogen 
rechtstreeks naar de bibliotheek gebracht worden of kunnen meegegeven worden naar school. We zorgen er 
voor dat de boeken tijdig bij de bibliotheek geraken. Begin 2021 bekijken de bibliotheken opnieuw of de 
klasbezoeken heropgestart kunnen worden. 
 
Maak met taal je eigen verhaal! 

De werkgroep ZILL lanceert een nieuw initiatief om ons jaarthema levendig te houden. Met de hele 
school gaan we ons eigen verhaal schrijven. Maandag start Scharrelkip aan het avontuur. Wekelijks 
zal onze kip meedraaien in een klas van de school en hier allerlei avonturen beleven! Zijn jullie 
klaar om mee te schrijven aan ons verhaal?     

 
Nieuwe agenda/weekplanning leerlingen 
De afgelopen weken is het lerarenteam van de lagere school aan de slag gegaan met een nieuwe agenda voor 
onze leerlingen. In alle leerjaren werd er geëxperimenteerd met verschillende exemplaren. Verschillende 
vormen, formaten, lay-outs,… werden uitgetest. Al deze exemplaren werden besproken met het lerarenteam. 
Aan de hand van stellingen werden er besluiten gevormd.  
De werkgroep zelfstandigheid ging hiermee aan de slag en kwam tot een opbouw op schoolniveau. Zijn jullie 
benieuwd naar het resultaat? In de komende periode (tot aan de kerstvakantie) testen we de nieuwe agenda uit. 
Uiteraard plannen we na deze proefperiode een evaluatiemoment in.  
 

Weetje! Over één stelling zijn we het nog altijd niet eens… We leren onze kinderen plannen a.d.h.v. onze nieuwe 
agenda. In de klassen van de bovenbouw is de agenda dan ook meer een ‘weekplanning’. In de lagere leerjaren is 
de term ‘agenda’ meer geschikt. Benieuwd hoe de kinderen daar over denken… Ook de titel van het nieuwe 
document stellen we dus in vraag. Wordt vervolgd…  

 
Boekenbeurs  
Afgelopen week kwam de ouderraad digitaal bij elkaar. Er werd een nieuwe datum geprikt voor de boekenbeurs. 
Deze zal (online) doorgaan van 8 t/m 23 februari 2021. Noteer dit dus alvast in jullie agenda! 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 17 november 2020  Zitdag CLB (kleuterschool) 
      Oudercontacten (lagere school) 
 Donderdag 19 november 2020  Oudercontacten (lagere school) 
 Zaterdag 21 november 2020  Wafelslag ouderraad 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


