Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 3 JUNI 2022
Verwonderwandeling
Volgende week dinsdag in de namiddag staat onze tweede verwonderwandeling op de planning. We doen dit in
de vorm van een ‘kip-kuiken’-wandeling. Klas- en leerjaardoorbrekend gaan we op stap. We kijken er alvast naar
uit! We vragen om alle kleuters die dag een gevulde drinkbus met water mee naar school te geven. Aan de
kinderen van de lagere school vragen we om een drinkbus mee te brengen. Verder zijn ook een fluovest en goede
stapschoenen die dag aangeraden.
Oudercontacten
Woensdag starten de oudercontacten in de kleuterschool. Aan de hand van de groeiwijzer brengen we de
evolutie van uw kind(eren) in beeld. We kijken alvast uit naar boeiende gesprekken.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook een ouderbevraging aan het einde van het schooljaar. Dit jaar zal
deze online afgenomen worden. We vragen om hiervoor even tijd te maken voor of na het oudercontact van uw
kind(eren). De ambulante leerkrachten staan paraat om jullie te ontvangen. Alvast bedankt om hiermee rekening
te houden.
Sportdag lagere school
Vrijdag is het sportdag voor de lagere school. We hebben een boeiend en sportief programma in petto!
 Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zijn er sportieve activiteiten op school voorzien.
 De kinderen van het derde en vierde leerjaar komen die dag met de fiets naar school.
 De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar brengen reservekledij en waterbestendige schoenen mee.
We vragen alle kinderen om die dag in sportieve kledij naar school te komen. De kinderen brengen een rugzak
mee met voldoende drinken, lunchpakket en tussendoortje.
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 6 juni 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Woensdag 8 juni 2022
Vrijdag 10 juni 2022

Pinkstermaandag (vrije dag)
Medisch onderzoek (klas 6a)
Theater (derde en vierde leerjaar)
Oudercontacten (kleuterschool)
Sportdag (lagere school)

Het Scharrelteam wenst jullie een zonnig verlengd weekend en een fijne week toe!
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