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Workshop week van de Fairtrade 
Tijdens de week van de Fairtrade namen onze klassen deel aan een wedstrijd. Klas 6a was een van de winnende 

klassen. Afgelopen woensdag kregen de leerlingen daarom een workshop ‘vloggen’. Na een opwarmer en een 

kennismaking gingen de leerlingen aan de slag met de tablets. Ze leerden filmen in verschillende perspectieven 

en maakten een eigen vlog. Die vlog werd nadien gemonteerd. Wat een fijne, leerrijke en muzische voormiddag!  

     
 

Zeeklassen  
Helaas moeten de leerlingen van het 4de leerjaar dit weekend hun reiskoffers niet maken. De juffen van het 
vierde leerjaar hebben volgende week echter heel wat alternatieve activiteiten (in het thema van de zeeklassen) 
gepland. Ook een daguitstap naar zee komt er in de loop van het trimester nog aan. We wensen de kinderen 
alvast een fijne week toe! 
 
Huiswerk in onze school 
Dit schooljaar staat ‘zelfstandigheid’ in de focus. Na de leerlingenagenda, de werkwinkel,… is het nu tijd om een 
kritische blik te werpen op ons huiswerkbeleid. Deze week ging het team van de lagere school hier alvast mee 
aan de slag. Tijdens de personeelsvergaderingen werden een aantal onderbouwde artikels van experten uitvoerig 
besproken. De komende weken gaan we hier verder mee aan de slag.  
 

Uiteraard vinden we de mening van onze leerlingen en ouders heel belangrijk. Daarom ontvangen jullie maandag 
een ouderbevraging i.v.m. huiswerk in onze school. Mogen we jullie vragen om deze objectief in te vullen en aan 
ons terug te bezorgen? Op die manier brengen we graag onze beginsituatie in kaart.  
We vragen ouders van leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar om ook de kindbevraging samen met hun zoon of 
dochter in te vullen. De kinderen van het 3de t/m het 6de leerjaar vullen deze bevraging in op school. We zijn 
alvast benieuwd naar jullie bevindingen.  
 
Professionalisering 
Aanstaande dinsdag zitten de collega’s van de lagere school digitaal samen met taalbegeleider Bavo Schelfaut. 
De afgelopen periode werden er heel wat nieuwe lessen Nederlands uitgewerkt, gekoppeld aan onze thema’s 
van wereldoriëntatie. We kijken uit naar feedback op onze lessen.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 28 april 2021  Zitdag CLB (kleuterschool) 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!   


