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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 13 JANUARI 2023 

 
Proficiat! 
We starten vandaag met schitterend nieuws… Gisteren werden juf Ruth en haar vriend Dien trotse ouders van 
een zoontje, Ceril. Zowel de mama als Ceril stellen het goed. We wensen Ruth, Dien en grote broer Dilano een 
dikke proficiat toe!  

 
 

Professionalisering 
Volgende week starten juf Ilse (eerste leerjaar) en juf Joke aan een verdiepende cursus ‘waarderend coachen’. 
We wensen hen alvast een boeiende lessenreeks toe, waarbij ze veel nieuwe inzichten en vaardigheden zullen 
oefenen, die een meerwaarde vormen in hun dagelijkse praktijk.  
Juf An Driessens staat paraat om op maandag en dinsdag aan de slag te gaan met de kinderen van klas 1a.  
 
Rijksregisternummer 
Zoals aangegeven via de vorige nieuwsbrieven is de regelgeving in verband met de fiscale fiches 
voor het middagtoezicht veranderd. Hiervoor heeft de school gegevens nodig, waaronder ook 
het rijksregisternummer van de ouder waar elke leerling ten laste staat (situatie kalenderjaar 
2022). Heel wat ouders hebben het online formulier reeds ingevuld, waarvoor dank. We merken 
op dat er nog heel wat gegevens ontbreken.  
 

Belangrijk! We vragen alle ouders om dit zo spoedig mogelijk in orde te maken (het formulier moet voor 
elke leerling individueel worden ingevuld). Indien we de informatie niet ontvangen, is het voor ons niet 
mogelijk om het fiscaal attest aan te leveren.   
 

Belangrijk! We hebben van enkele ouders vernomen dat de QR-code niet werkt op hun telefoon of 
computer. Het document kan ook ingevuld worden via deze link.  
Lukt dat niet, stuur dan zeker een mailtje met de nodige gegevens naar info@scharrel.be.   

 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 16 januari 2023   Bezoek bibliotheek (tweede leerjaar) 
  Woensdag 18 januari 2023  Zitdag CLB (lagere school) 
       Infoavond (eerste leerjaar) 
  Donderdag 19 januari 2023  Bezoek bibliotheek (klas 4c) 
  Vrijdag 20 januari 2023   Workshop IKO (derde leerjaar) 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNBhbNzYYKn0ZyEHf14heSUHGQCWtTEewhQGFiSmmKyTH1-A/viewform
info@scharrel.be

