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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 9 SEPTEMBER 2022 

 
Infoavonden 
Deze week gingen we in de kleuterschool van start met de infoavonden. Sinds lange tijd kunnen deze opnieuw 
doorgaan zonder beperkingen. We willen alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid. Volgende week staan 
de infoavonden in de lagere school gepland. We verwelkomen jullie graag in de klassen van elk leerjaar. Kijk zeker 
even op Gimme voor het juiste tijdstip van aanvang. Graag tot dan!  
 
Speelparcours kleuterschool 
Onze kleuters en juffen staan alvast te popelen… Volgende week maandag verwachten we namelijk de mensen 
van ‘Speelpleinbouwers’ voor de plaatsing van het gloednieuwe speelparcours op de speelplaats van onze 
kleuterschool. DANKJEWEL aan onze ouderraad! Zij nemen namelijk de financiering van dit project volledig voor 
hun rekening. We kijken er alvast naar uit! 
 
Huiswerkklas en sportsnack 
Volgende week gaan we van start met het naschools aanbod voor onze leerlingen van de lagere school. De 
huiswerkklas start aanstaande maandag om 15.30 uur. Voor kinderen van de eerste graad is de huiswerkklas 
voorzien tot 16 uur. Kinderen van de tweede en derde graad blijven in de huiswerkklas tot 16.15 uur.  
 

Belangrijk! We vragen alle kinderen om hun pennenzak en een eigen leesboek mee te brengen naar de 
huiswerkklas.  

 

Kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar die zich hebben ingeschreven voor de sportsnack zijn maandag van harte 
welkom. De sportsnack voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaat donderdag van start.  
 

Na schooltijd blijven de leerlingen die naar de sportsnack of huiswerkklas gaan op de speelplaats van de lagere 
school. Kinderen kunnen na afloop worden opgehaald op de sportspeelplaats of blijven bij Ferm tot ze worden 
opgehaald.  
 
Opstart jaarthema 
Vanmiddag verzamelen we met alle kleuters op de speelweide. De leerlingen van de lagere school komen bij 
elkaar in de tuin. Samen maken we de opstart van het nieuwe jaarthema ‘KIP-lekker in je vel’. Scharrelkip heeft 
namelijk groot nieuws voor ons. Benieuwd wat dat gaat zijn!   
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
  Maandag 12 september 2022  Infoavond (eerste en tweede leerjaar) 
  Dinsdag 13 september 2022  Infoavond (derde en vierde leerjaar) 
  Woensdag 14 september 2022  Uitstap appelboer (eerste leerjaar) 
  Donderdag 15 september 2022  Infoavond (vijfde en zesde leerjaar) 
   

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


