Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 15 APRIL 2022
Instapdag
Dinsdag verwelkomen we enkele nieuwe kleuters in onze school. Een spannend moment en een bijzondere
mijlpaal voor de kleuters en hun ouders. We wensen hen een fijne start toe en kijken er alvast naar uit om samen
op weg te gaan.
Inschrijvingen
Dinsdag na schooltijd starten de inschrijvingen voor kleuters die instappen in schooljaar 2022-2023. Ouders van
nieuwe kleuters zijn van harte welkom tussen 16 en 19 uur in onze kleuterschool, Schoolstraat 10 te Minderhout.
Kwartiervertier
Deze week starten enkele klassen in de lagere school met de testfase van het ‘kwartiervertier’. Bijna dagelijks zal
er structureel tijd gemaakt worden voor vrije keuze bij onze kinderen.
Met dit initiatief trachten we de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen en de motivatie te verhogen.
We zijn alvast benieuwd!
Opening woning Koestraat
Ondertussen zien we deze vrolijke affiches in alle straten van Minderhout
verschijnen. Dankjewel om deze massaal op te hangen!
We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag. Wat zijn
we trots onze leerlingen van het eerste leerjaar die deze affiche helemaal
zelf gemaakt hebben. Knap gedaan!
Buitenspeeldag @ De Mosten
Op woensdag 20 april 2022 raken we de afstandsbediening van onze tv’s en
tablets niet aan en trekken we naar buiten om te spelen. Tijdens de
buitenspeeldag kunnen alle kinderen in De Mosten gratis komen genieten
van springkastelen en sport- en spelactiviteiten. Ook (groot)ouders zijn van
harte welkom.
Belangrijk! Ter plaatse is er geen begeleiding voorzien.
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 18 april 2022
Vrijdag 22 april 2022

Paasmaandag (vrije dag)
Uitstap Corpus (vijfde leerjaar)

Geniet nog van de laatste vakantiedagen.
Het Scharrelteam wenst jullie een fijn en zonnig paasweekend toe!
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