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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 6 DECEMBER 2020 

 
Bezoek Sinterklaas 
Vrijdag mochten alle kinderen van onze school videobellen met de Sint. Dat was fijn! Ook de pietengymnastiek 

op het dak van onze school en de vele cadeautjes vielen in de smaak bij onze leerlingen. Dankjewel, Sinterklaas, 

voor het fijne (digitale) bezoek aan onze school!  

 

Update coronavirus 
Tot op heden blijft de situatie in onze school goed onder controle en zijn er geen nieuwe meldingen van 
besmettingen met Covid19 in onze school. We merken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en personeelsleden 
hun uiterste best doen en de maatregelen plichtsbewust opvolgen. Dankjewel voor al jullie inspanningen!  
 
Koude dagen 
We blikken terug op een aantal koude dagen. Na overleg met de preventieadviseur van onze school werd 
besloten dat onze leerlingen (lagere school) op dagen van extreme koude de handen ontsmetten i.p.v. het 
handen wassen op de speelplaats. Aan de wasinstallaties werden bijkomende dispensers geplaatst.  
Verder doen we graag nogmaals een oproep om de kinderen voldoende warm aan te kleden. We blijven inzetten 
op verluchting in de klassen. Een extra warme trui is zeker geen overbodige luxe.   
 
Zwemmen 
Stad Hoogstraten en Sportoase hebben laten weten dat de zwemlessen opnieuw veilig hervat kunnen worden. 
Vanaf deze week starten de lessen voor het  eerste, tweede en derde leerjaar opnieuw op volgens de reguliere 
werking.  
 
Brugproject januari  
Omwille van de huidige maatregelen is het helaas niet mogelijk om het brugproject voor de derde kleuterklas en 
het eerste leerjaar in januari te laten doorgaan. We verplaatsen deze projectweek naar 9 t/m 11 maart 2021. 
Hopelijk zijn de maatregelen op dat ogenblik minder streng en kunnen de kinderen zorgeloos genieten van het 
brugproject.  
 
Bert De Kusser 
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we een infoavond rond seksuele opvoeding in het 6de leerjaar. Omwille van de 
huidige maatregelen kunnen we helaas geen ouders op school ontvangen. De voorstelling van ‘Bert De Kusser’ 
zal daarom aanstaande donderdag tijdens de schooluren plaatsvinden. We zorgen voor een opname zodat 
geïnteresseerde ouders de opname thuis kunnen (her)bekijken samen met hun kind.  
 
Studiedag 
Terwijl de leerlingen maandag genieten van een extra dagje spelen met het nieuwe speelgoed van Sinterklaas, 
verdiepen de leerkrachten van onze school zich verder in het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’. 
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In de voormiddag nemen de begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ons mee in het ontwikkelveld 
‘taalontwikkeling’. We focussen hierbij op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.  
In de namiddag gaan de kleuterjuffen aan de slag met de verdere uitwerking van de  buitenhoeken in de 
kleuterschool. De leerkrachten van de lagere school werken de eerste nieuwe lessen van taalontwikkeling uit.  
 
Werkgroep welbevinden 
De eindejaarsdagen zullen er dit jaar helaas anders uitzien dan gehoopt. Ook de kerstviering en de kerstfeestjes 
zullen aangepast worden zodat we het jaar ‘coronaproof’ kunnen afsluiten. Natuurlijk heeft onze werkgroep 
welbevinden een alternatief uitgewerkt om de laatste schooldagen van 2020 in een bijzondere sfeer te laten 
verlopen. In de week voor de kerstvakantie mogen zowel de leerlingen als de leerkrachten in thema naar school 
komen. Doen jullie samen met ons mee? Een overzichtje van de dresscode die week…  
 

Dag Thema 

Maandag Hoofddeksel in thema kerst (kerstmuts, diadeem met gewei,…) 

Dinsdag Voorzie je outfit van een kerstboomattribuut 

Woensdag Cosy/comfy outfit (onesie, jogging,…) 

Donderdag (Foute) kersttrui 

Vrijdag Glitter & Glamour  

 
Kan je niet meteen iets vinden in de kleerkast of in een verkleedkoffer? Geen probleem! Het is niet de bedoeling 
om hiervoor aankopen te doen. Een zelfgemaakte creatie of een creatief attribuut is meer dan voldoende. We 
kijken er alvast naar uit om het jaar in sfeer af te sluiten.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 7 december 2020  Studiedag (vrije dag voor leerlingen) 
 Dinsdag 8 december 2020   Zitdag CLB (lagere school) 
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


