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Schaatsen en slibberen 
Wellicht hebben jullie ondertussen bovenstaande activiteiten zien verdwijnen in onze kalender op Gimme. De 
schaatsbaan van Turnhout heeft ons namelijk laten weten dat ze tijdelijk gesloten zijn. Dit seizoen zullen we 
dus helaas niet kunnen gaan schaatsen in Turnhout.  
Momenteel zijn we volop bezig met het zoeken naar een alternatief. We zijn hiervoor in overleg met de 
schaatsbaan in Herentals en hopen jullie zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te kunnen doorgeven.  
 
Graag op tijd  
Het zijn nog donkere dagen. Na een vakantie is het voor sommige kinderen moeilijk om het schoolse ritme 
terug te vinden. Mogen we jullie toch vragen om de kinderen op tijd naar school te brengen?  
In de kleuterschool willen we graag volgende afspraak nog even opfrissen. Het is de bedoeling dat ouders 
afscheid nemen van hun kleuter(s) aan de schoolpoort. Mogen we jullie vragen om niet verder door te lopen 
tot aan de rijen? Alvast bedankt!  
 
Speelplein kleuterschool 
Zoals jullie weten lag ons speelplein er de laatste jaren wat verloederd bij. Deze week gaan de werken eindelijk 
van start! Wat hebben we hier naar uitgekeken!  
Bedoeling is om hier een rijke en groene buiten(speel)omgeving te creëren waar onze kleuters naar hartenlust 
kunnen Scharrelen. We kijken alvast uit naar het resultaat!  
 

 
 

 
Infoavond nieuwe kleuters 
Maandag verwachten we de ouders van nieuwe kleuters op onze infoavond in de kleuterschool. Tijdens deze 
avond gaan we in verschillende groepen aan de slag. We trachten op een actieve manier ouders kennis te laten 
maken met onze schoolvisie en -werking. Ook is er de mogelijkheid om nieuwe kleuters in te schrijven.  
Alle ouders van nieuwe instappers en van kleuters die in de loop van dit schooljaar of in september instappen 
zijn van harte welkom om 19.30 uur in de kleuterschool. We kijken er alvast naar uit!  
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Navormingen en professionalisering 
Deze week staan er heel wat navormingen op de planning. Maandag en dinsdag volgen juf Tinne en juf Noor de 
navorming “De zorgcoördinator, probleemoplosser of coach” in De Warande te Turnhout.  
Juf Greet, juf Amber en juf Ilse gaan op maandag naar Leuven voor het tweede deel van de navorming “Zonder 
toeters of bellen naar het eerste leerjaar”. 
Op woensdag volgt juf Amber de navorming “Techniek in de kleuterklas” in Mechelen. Hieruit volgen wellicht 
heel wat concrete tips om de techniekhoek in de Muisklas nog verder uit te werken.  
Donderdag staat de navorming “Een ZILLig evaluatiebeleid en de eraan verbonden kwaliteitsontwikkeling in 
beeld” gepland. Juf Noor, meester Chris, juf Ruth en juf Eline zullen deze sessie volgen.  
Juf Ilse S, juf Fien, juf Noor, juf Tinne en juf Greet volgen op vrijdag een navorming van de Rekentrappers in het 
kader van de leerbegeleiding in onze school.  
Juf Ann, juf Lief en juf Katrien volgen die dag de navorming “Meespelen en spelbegeleiding in de 
kleuterschool”. Ze hopen hierbij inspiratie en tips op te doen om onze visie in de kleuterschool verder in de 
praktijk te brengen.  
Uiteraard hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen zo weinig mogelijk hinder ervaren van deze 
afwezigheden. We hebben steeds gezorgd voor een interne oplossing.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Maandag 13 januari 2020   American Games (vijfde leerjaar) 
     Infoavond nieuwe kleuters  

 Dinsdag 14 januari 2020   Theater (eerste en tweede leerjaar) 
      IKO (derde leerjaar) 
 Donderdag 16 januari 2020  Medisch onderzoek (6c) 
      Ouderraad 
  

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


