Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 18 FEBRUARI 2022
Proficiat!
Vorige week donderdag werd Gust geboren. We wensen juf Liezelot en Jan een dikke proficiat met de geboorte
van hun zoontje. Ook grote broer Fons is enorm trots. Geniet van jullie kersverse gezinnetje!

Carnaval
De krokusvakantie komt steeds dichterbij. Vooraleer we de vasten induiken, laten we ons eerst nog eens goed
gaan met carnaval. Dit schooljaar feesten we opnieuw op woensdag in de kleuterschool en op vrijdag in de lagere
school. De kinderen mogen ’s morgens verkleed naar school komen.
We adviseren om geen dure verkleedkleren te kopen, maar zoveel mogelijk zelf creatief aan de slag te gaan.
Confetti en spuitbussen zien we liever niet op school. Serpentines kunnen natuurlijk wel. We maken hierover
afspraken met de kinderen. Verder vragen we om geen aanstootgevende outfit uit te kiezen, zo wordt het een
fijn feest voor iedereen!
Ook de andere dagen van deze week staan in het teken van carnaval. Zoals steeds werken we met een dresscode
doorheen de hele week. Een overzichtje…
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Binnenstebuiten & achterstevoren
Gekke haren
Hoofddeksel (enkel voor lagere school)
Verschillende sokken
Hoofddeksel (enkel voor kleuterschool)

Stoet kleuterschool
Als het weer geen stokken in de wielen steekt, stappen de kinderen van de kleuterschool op woensdag door
Minderhout. We vertrekken omstreeks 9 uur aan de kleuterschool. Via het kleine paadje wandelen we richting
De Kuip. Vervolgens steken we over richting de Koestraat en brengen we een bezoekje aan de lagere school. We
wandelen hier over de speelplaats en zetten onze tocht verder via de Markwijk. Aan het einde van de straat
draaien we rechtsaf om zo via de Witherenweg en het smalle gangetje terug over te steken naar de Schoolstraat.
(Verklede) toeschouwers zijn uiteraard heel welkom langs het parcours!
Belangrijk! De kleuters mogen op woensdag een muziekinstrumentje meebrengen. Zo maken we van
de stoet een groot muzikaal feest! Vergeet niet de naam van uw kleuter op het instrumentje te noteren.
Stoet lagere school
Op vrijdag is het de beurt aan de kinderen van de lagere school om de straten van ons dorp te trotseren. We
vertrekken om 13.30 uur en gaan via de Witherenweg naar de Kapeldreef. Van daaruit steken we over naar de
Venhoefweg. Via het Kerkhofpad bereiken we de kleuterschool. Hier houden we een korte pauze op de
speelplaats. Nadien zetten we onze tocht verder via de Schoolstraat, de Sint-Michielstraat, de Gemeentestraat
en De Kuip. Via de Koestraat stappen we opnieuw naar de lagere school. Dankjewel aan de fanfare om ons te
begeleiden tijdens de stoet!
Lees verder op de volgende pagina!
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Zoals steeds zijn ook versierde go-carts die dag van harte welkom. We vragen om deze ’s ochtends op de
sportspeelplaats te parkeren. Samen maken we van deze optocht een groot feest!
Allergieën
Na de stoet staan, zowel op woensdag als op vrijdag, de leden van de ouderraad paraat om de kinderen te
verrassen met heerlijke pannenkoeken. Mmmmhh… We kijken er alvast naar uit!
Sommige kinderen zijn allergisch voor melk, gluten of andere voedingsstoffen die in een gewone pannenkoek
worden verwerkt. We vragen daarom aan de ouders waarvan kinderen een allergie hebben, om op woensdag
(kleuterschool) of vrijdag (lagere school) zelf één of twee pannenkoeken te voorzien en mee te geven naar school.
De helpende handen van de ouderraad zullen deze met liefde en plezier opwarmen. Mogen we vragen om dit
ook even via mail door te geven aan de klasleerkracht? Alvast bedankt!
Omschakeling code oranje
Minister Ben Weyts en de onderwijspartners hebben beslist dat ook de scholen naar fase oranje schakelen, nu
het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap.
Concreet gaat het onderwijs naar fase oranje van de onderwijsbarometer vanaf zaterdag 19 februari 2022. Dan
vervalt ook de mondmaskerplicht voor alle leerlingen van de lagere school (ook voor wie al 12 jaar is). Onze
leerlingen moeten vanaf maandag op school dus geen mondmaskers meer dragen.
Personeel
Ondertussen zijn een aantal kandidaten op gesprek geweest voor de openstaande vacature voor administratief
medewerker in onze school. Sofie Van Kiel, die we kennen van de middagopvang, zal deze taak op zich nemen.
We kennen Sofie als iemand met een warm hart voor leerlingen en een grote inzet voor onze school.
Sofie zal elke woensdag en vrijdag in de voormiddag te vinden zijn op het secretariaat. We wensen Sofie een fijne
start toe!
Verhuis woning Koestraat
Volgende week woensdag staat de verhuis van de muzische klas (kleuterschool) naar de woning in de Koestraat
ingepland. Na de krokusvakantie voorzien we een opening van de woning voor alle leerlingen. De muzische lessen
gaan vanaf dan ook door in de woning in de Koestraat.
Helaas moeten we nog even wachten op de ingebruikname van de (groene) speelplaats. Ook hier kijken we alvast
naar uit!
Navormingen en professionalisering
Dinsdag volgen juf Tinne (eerste leerjaar) en juf Ilse (vierde leerjaar) een navorming rond ‘breed evalueren van
lezen’ in het kader van ons traject rond taalontwikkeling. We wensen hen alvast een boeiende voormiddag toe!
Ondertussen staat meester Chris paraat om de kinderen van klas 1b te begeleiden. Juf Bieke is op post in het
vierde leerjaar.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 21 februari 2022
Dinsdag 22 februari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Vrijdag 25 februari 2022

Oudercontacten (lagere school)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Carnaval (kleuterschool)
Carnaval (lagere school)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

