Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 10 OKTOBER 2021
Grootouderfeest
De afgelopen dagen mochten we heel wat grootouders verwelkomen in onze school. Samen met onze kleuters
gingen ze op ontdekking in en rond onze school. Wat hebben we genoten van deze ‘Scharrel kermis’. Een dikke
dankjewel aan alle grootouders!

Fietsbieb Hoogstraten
Wist je dat Stad Hoogstraten sinds kort een fietsbieb heeft? Hieronder vinden jullie een woordje toelichting bij
de praktische werking.
Wat is de fietsbieb?
▪ De fietsbieb is een bibliotheek. In plaats van boeken, leent men kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen uit
aan kinderen t/m 12 jaar.
▪ De fietsbieb in Hoogstraten is elke 2de zaterdag van de maand open tussen 09.30 en 11.30 uur. Je kan
hen vinden op de speelplaats van de Karelboomstraat, nummer 44.
▪ Het lidgeld bedraagt €20 per jaar. Er wordt ook een waarborg van €20 gevraagd die men terugkrijgt als
de fiets volledig in orde terug gebracht wordt.
▪ Tijdens het jaar lidmaatschap, mag de fiets onbeperkt ingewisseld worden voor een ander model.
Sociaal tarief
De fietsbieb hanteert een sociaal tarief voor gezinnen in een financieel kwetsbare situatie.
▪ Gezinnen met recht op een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts de helft van de prijs (€10 lidgeld
en €10 waarborg).
▪ Een geel klevertje van de mutualiteit of een doorverwijsbrief van de sociale dienst dient hiervoor als
bewijs.
Werkgroep scholenband
Donderdag heeft de werkgroep scholenband voor het eerst digitaal kennisgemaakt met de collega’s van onze
partnerschool in Zambia. We hopen volgende week opnieuw te kunnen samenzitten om ons actieplan verder
op punt te zetten.
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Navormingen en professionalisering
Volgende week woensdag is het studiedag. Terwijl onze leerlingen genieten van een extra vrije dag, gaat het
leerkrachtenteam van Scharrel inhoudelijk aan de slag met het ontwikkelthema ‘Taalbeschouwing’.
Donderdag volgen juf Liezelot, juf Greet en juf Ruth de navorming ‘Evalueren en groeigericht rapporteren’. We
hopen op nieuwe inzichten, ideeën en tips om onze huidige werking verder te verfijnen.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 11 oktober 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Vrijdag 15 oktober 2021

Medisch onderzoek (5de leerjaar)
Studiedag (vrijaf voor leerlingen)
Naar het bos (3de leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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