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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 16 DECEMBER 2022 

 
Kerstmarkt 
Kijken jullie ook uit naar onze kerstmarkt vanavond? Wij hebben er alvast heel veel zin in!  
Dankjewel aan de ouderraad voor de organisatie van dit feest! 
 

Enkele belangrijke aandachtspunten! 
 Zorg voor warme kledij. De kraampjes met knutselwerkjes, eten en drinken staan buiten opgesteld. Ook 

de kinderdisco zal buiten plaatsvinden.  
 We vragen om cash geld te voorzien voor de aankoop van de knutselwerkjes en drankbonnetjes.  
 De toegang tot de kerstmarkt is voorzien via de sportspeelplaats. Er is ook een (beperkte) fietsenstalling 

voorzien. Alle andere poorten zullen gesloten zijn.  
 

Samen maken we er een gezellig samenzijn en een groot feest van!  
 

Kerstsfeer 
Volgende week klinken er ’s ochtends mooie kerstliedjes aan onze schoolpoorten. Blijf dus zeker even kijken en 
luisteren naar onze muzikale leerlingen.  
 

Uiteraard voorzien we op vrijdag een kerstfeestje in de klas, een waardevol moment en gezellig samenzijn met  
onze kinderen. Alle kinderen mogen die dag in kerstoutfit naar school komen (een leuke kersttrui, feestkleding, 
een attribuut,…). Je hoeft hiervoor zeker niets aan te kopen. Een kerstbal in de haren of een slinger om de hals 
is zeker voldoende! Samen zorgen we voor een gezellige afsluiter van dit kalenderjaar.  
 
Kerstwens 
Onze leerlingen van het zesde leerjaar gingen ijverig aan de slag met het schrijven van een kerstwens (functionele 
schrijfopdracht op schoolniveau). Maandag gaan de wensen mee naar huis met de kinderen. Ook via deze weg 
wensen we jullie alvast fijne feestdagen toe!  
 

       
 
Organisatie tweede trimester 
Bij de start van het tweede trimester zullen we helaas enkele vertrouwde leerkrachten moeten missen. Juf 
Annelies (klasleerkracht van klas 4a) moet tijdens de vakantie een medische ingreep ondergaan en zal hierdoor 
tot aan de paasvakantie buiten strijd zijn.  
Ook juf Ruth (zorgleerkracht) zal gedurende deze periode afwezig zijn. Na de kerstvakantie start haar 
moederschapsrust en bevallingsverlof.  
 

Lees verder op de volgende pagina! 
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In het vierde leerjaar werd naar een interne oplossing gezocht. Juf Bieke neemt in het tweede trimester klas 4a 
voltijds onder haar vleugels.  
Juf Kaat neemt vanaf januari tot einde schooljaar de (halftijdse) opdracht van juf Bieke in klas 4b over. De ouders 
van de betrokken leerjaren werden op de hoogte gebracht via een (meer uitgebreide) brief op Gimme.   
 

Voor de vervanging van juf Ruth hebben we twee halftijdse leerkrachten gevonden. Juf Anne Leemans zal juf 
Ruth in het tweede trimester vervangen als zorgleerkracht in het 2de en 3de leerjaar. Voor de vervanging van juf 
Ruth in het 4de leerjaar verwelkomen we een ‘oude bekende’ in ons Scharrelteam. Juf Noor keert tijdelijk terug 
van haar welverdiende pensioenrust om ons team te vervolledigen.  
 

Rijksregisternummer 
Sinds dit schooljaar is de regelgeving in verband met de fiscale fiches voor het middagtoezicht veranderd. De 
school maakt deze fiches op en moet ze vanaf nu zelf verzenden naar de overheid.  
Hiervoor heeft de school gegevens nodig, waaronder ook het rijksregisternummer van de ouder waar elke 
leerling ten laste staat (situatie kalenderjaar 2022).  
 

Belangrijk! We vragen alle ouders om hiervoor een online formulier in te vullen.  
Scan de QR-code en vul het formulier voor iedere leerling apart in. Alvast bedankt!   

 

 
 

Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 19 december 2022  Zitdag CLB (kleuterschool) 
       Spelletjesnamiddag (derde leerjaar) 
  Dinsdag 20 december 2022  Coaching wiskundig denken (kleuterschool) 
       Scharlement 
  Woensdag 21 december 2022  Kerstviering (lagere school) 
  Donderdag 22 december 2022  Speelmoment instapklas 
 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie alvast een hartverwarmende kerst toe,  

een fijne vakantie en veel geluksmomenten in het nieuwe jaar! 


