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Update coronavirus 
Tot op heden blijft de situatie in onze school onder controle. In het vijfde leerjaar werd bij een leerling (die reeds 
in quarantaine zat) een besmetting met corona vastgesteld. Zoals steeds heeft de school, zoals de richtlijnen het 
voorschrijven, contact opgenomen met de preventiedienst en het CLB. De geraadpleegde artsen hebben 
vastgesteld dat het om een laag risico gaat. Dit wil zeggen dat de kans klein is dat andere kinderen ook besmet 
geraken.  
 

De kinderen van het vijfde leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ze worden echter gevraagd om hun 
sociale contacten te beperken tot en met dinsdag 1 december. Even dus geen hobby’s meer en geen contact met 
(kwetsbare) familieleden of vrienden. Huisgenoten van kinderen van het vijfde leerjaar moeten hun contacten 
niet extra beperken. 
 
Voorleesweek 
Hebben jullie ook zo genoten van de voorleesweek? Wat was het heerlijk om naar al die verhalen te luisteren. 
Ook het bezoek aan onze voorleeskamer in de Koestraat was een groot succes! Hebben jullie ook thuis 
voorgelezen? Aarzel niet om foto’s of filmpjes door te mailen naar ouderraad@scharrel.be.  
 

       
 

 

Hij komt, hij komt… 
Vrijdag verwachten we groot bezoek in onze school.  Natuurlijk moeten we, gezien de huidige maatregelen, erg 
voorzichtig omgaan met het bezoek van Sinterklaas. Alle klassen kregen deze week een brief van Sinterklaas. 
Aangezien de Sint een man van de wereld is, zal hij vrijdag met elke klas een online gesprek voeren. We kijken er 
alvast naar uit. Alle kinderen mogen op donderdag een schoen mee naar school brengen. Misschien zal de Sint 
onze schoentjes wel vullen?  
 
Bibliotheek 
Herinnering! De inleverdatum voor de boeken van de bibliotheek werd voor alle kinderen verlengd naar 17 
december. De boeken mogen rechtstreeks naar de bibliotheek gebracht worden of kunnen meegegeven worden 
naar school. In het laatste geval zorgen we er voor dat de boeken tijdig bij de bibliotheek geraken. We vragen 
om deze ten laatste op vrijdag 11 december mee naar school te brengen.  
Begin 2021 bekijken de bibliotheken opnieuw of de klasbezoeken heropgestart kunnen worden. 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Vrijdag 4 december 2020   Bezoek Sinterklaas 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


