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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 31 MAART 2023 

 
Jeugdboekenmaand 
We zijn aan het einde van de jeugdboekenmaand gekomen. Hopelijk hebben jullie er (net zoals wij) van genoten. 
Vandaag vallen de maskers af… Zijn jullie er klaar voor? Via de link voor de kleuterschool en de lagere school 
kunnen jullie het filmpje met de ontmaskering bekijken. Spannend!  
 
Schoolfeest 
Op vrijdag 21 april 2023 organiseert de ouderraad van onze school het jaarlijkse schoolfeest. We kijken alvast uit 
naar veel sfeer en gezelligheid op deze avond, gevuld met leuke activiteiten en veel lekkers!  
Wist je dat de leerlingen van het eerste leerjaar de affiche gemaakt hebben? Een pluim voor het mooie resultaat! 
Hopelijk zijn jullie allemaal van de partij! Samen maken we er een groot feest van! 
 

 
 

Personeel 
Deze week heeft juf Katleen een ongeval gehad bij aankomst met de fiets op school, ze werd dezelfde dag 
geopereerd. Helaas zullen we haar hierdoor een hele tijd moeten missen. Het herstel zal zeker 10 weken in beslag 
nemen. We wensen juf Katleen veel beterschap en duimen mee voor een spoedig herstel. 
Juf Sofie en juf Martine staan paraat om de kinderverzorging in de kleuterschool op te nemen. Samen zullen ze 
juf Katleen vervangen tijdens haar afwezigheid. 
 

Vandaag nemen we afscheid van juf Anne en juf Noor. De afgelopen periode hebben ze de zorg in het tweede, 
derde en vierde leerjaar opgenomen. Na de vakantie start juf Ruth opnieuw na haar bevallingsverlof.  
Juf Anne gaat na de paasvakantie terug aan de slag in het lerarenplatform van onze scholengemeenschap. Juf 
Noor kan terug volop genieten van haar welverdiende pensioen. We bedanken beide leerkrachten voor hun inzet 
en engagement! 
 

In het vierde leerjaar zien we ook juf Annelies terug na de paasvakantie. Juf Bieke neemt vanaf dan (opnieuw) 
een ambulante functie op in onze school. We zien haar o.a. terug in het tweede leerjaar op maandag. Ook neemt 
ze de muzische lessen van het tweede leerjaar terug op.  

 

Lees verder op de volgende pagina! 

https://www.youtube.com/watch?v=N6sSadLmtC0&feature=youtu.be
https://youtu.be/g3Jd2d6bHiQ
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Ook in de Giraffenklas keren we terug naar de oorspronkelijke werking. Juf Lies is inmiddels voldoende hersteld 
om de kleuters terug onder haar vleugels te nemen. Juf Martine blijft op dinsdag paraat staan.   
 
Buitenspeeldag 
Op woensdag 19 april 2023 is het buitenspeeldag. Dit schooljaar zetten we deze activiteit in de focus vanuit ons 
meerjarenplan voor activiteiten op schoolniveau. Achter de schermen zijn we volop aan de slag met de 
voorbereidingen. Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school komen die dag niet in de klas. Zorg zeker 
voor speelkleding en gemakkelijke schoenen. De kleuters brengen zoals steeds een boekentas of rugzak met fruit 
mee naar school. De kinderen van de lagere school moeten geen boekentas mee naar school brengen. Een rugzak 
met fruit en drinkbus is voldoende.  
 

 
 
Nieuws van buiten de school 
  Buitenspeeldag     Meer informatie via deze link.  
  Schattenjacht De Mosten   Meer informatie via deze link.  
  
Uitstappen en activiteiten  
  Maandag 3 april 2023   Start paasvakantie 
  Maandag 17 april 2023   Instapdag (eerste kleuterklas) 
  Dinsdag 18 april 2023   Theater (tweede leerjaar) 
  Woensdag 19 april 2023   Buitenspeeldag (kleuter- en lagere school) 
  Vrijdag 21 april 2023   Schoolfeest 
   
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne vakantie & vrolijk Pasen toe. 

 

https://www.hoogstraten.be/nieuws/buitenspeeldag
http://www.runwildmychild.com/treasurehunt

