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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 18 DECEMBER 2020 

 
Innige deelneming 
Dinsdag is de vader van juf Greet rustig ingeslapen. We wensen juf Greet en haar familie veel sterkte in deze 
moeilijke periode.  
 
Afwezigheid personeel 
Helaas zijn er deze week heel wat afwezige collega’s. Juf Loes (tweede leerjaar) is dit weekend van een stelling 
gevallen en kan hierdoor helaas het jaar niet afsluiten met de kinderen. Juf Lies (tweede kleuterklas) moet een 
aantal medische onderzoeken ondergaan en kan hierdoor helaas niet op school aanwezig zijn. Juf Martine 
vervangt haar in de Regenboogklas. Ook juf Anneleen (vierde leerjaar) heeft een ziektebriefje tot aan de 
kerstvakantie. Juf Annelies neemt de kinderen deze week onder haar vleugels.   
 

Juf Lotte (bewegingsopvoeding) heeft een aanbieding buiten het onderwijs gekregen. Na lang nadenken heeft ze 
besloten om de sprong te wagen. De werkzekerheid in de toekomst heeft de doorslag gegeven, al valt de 
beslissing haar zwaar. We wensen juf Lotte veel succes met deze nieuwe uitdaging, al gaan we haar vrolijke lach 
heel erg missen in onze school!  
Juf Julie zal, samen met meester Quinten, de lessen bewegingsopvoeding in de kleuterschool op zich nemen.  
 
Proficiat! 
Gelukkig is er ook nog goed nieuws! Juf Lien en haar vriend Dieter zijn woensdag trotse ouders geworden van 
een flinke zoon, Nelles. We wensen het prille gezinnetje een prachtige tijd toe.  
 

 
 

Reizen tijdens de kerstvakantie 
We hopen dat jullie allemaal op een andere, maar toch gezellige manier kunnen genieten van de kerstvakantie. 
Indien u samen met uw kind(eren) tijdens de kerstvakantie buiten België op reis gaat, willen we met aandrang 
vragen om uw kind(eren) na de kerstvakantie in de nodige en verplichte quarantaineperiode te houden. We 
vragen jullie ook om de klasleerkracht hier tijdig van op de hoogte te brengen. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking en burgerzin.  
 
Bezoek kerstman 
Donderdag bracht de kerstman een bezoekje aan onze lagere school. Elk leerjaar mocht heel wat leuke speel- en 
leermaterialen ontvangen. Dankjewel aan de ouderraad voor dit initiatief!  
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Wedstrijd voorleesweek 
Graag willen we jullie bedanken voor de leuke foto’s die we mochten ontvangen naar aanleiding van de 
voorleesweek. De ouderraad maakte hiermee een knappe collage. Deze week kregen we te horen dat we 
opnieuw een boekenpakket gewonnen hebben. Een dikke dankjewel voor alle inzendingen en het maken van de 
collage!  
 
Een sfeervol en gezellig einde van het jaar 
Hebben jullie ook zo genoten van de muziek ’s ochtends aan de schoolpoort? Dankjewel aan onze enthousiaste 
muzikanten! Jullie zorgden voor heel wat sfeer en gezelligheid.  
Het was ook fijn te merken dat zoveel kinderen enthousiast meededen met onze ‘dresscode van de week’. Samen 
zijn we er absoluut in geslaagd om van de laatste schoolweek van 2020 een sfeervolle week te maken!  
 

       
 

Het Scharrelteam wenst jullie warme feestdagen toe! 
De beste wensen voor 2021!  

 
 


