Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 17 OKTOBER 2021
Dag van verzet tegen armoede
Maandag spelden alle leerlingen en leerkrachten van onze school een wit stukje stof op. Die
dag zetten we het thema armoede namelijk extra in de kijker, een onderwerp dat ons nauw
aan het hart ligt. Er werden heel wat boeiende activiteiten uitgewerkt voor alle klassen van
onze kleuter- en lagere school.
Veilig naar school
De herfst is aangebroken en de dagen worden korter. We vragen daarom al onze leerlingen om ’s ochtends een
fluovest te dragen. Kinderen die met de fiets naar school komen maken best gebruik van het fietslicht. We vragen
ook aan ouders om het goede voorbeeld te geven. Alvast bedankt!
Kriebelmama’s
Scharrel is op zoek naar enkele enthousiaste ouders/vrijwilligers die mee willen komen kriebelen in onze school.
Op regelmatige basis trachten we op die manier vroegtijdig luizen in de haren van onze leerlingen op te sporen.
Heb je interesse? Geef dan zeker een seintje aan juf Martine. Alvast bedankt!
Navormingen en professionalisering
Aanstaande dinsdag en donderdag verwelkomen we taalbegeleider Bavo Schelfaut in onze school voor coaching
in functie van het taaltraject dat we doorlopen. We hopen alvast op nieuwe inzichten en ideeën om concreet
mee aan de slag te gaan in de praktijk.
Op woensdag volgen juf Lies en juf Katrien de navorming ‘Activerend onthaal in de kleuterklas’. Op datzelfde
moment gaan meester Berten en juf Niki aan de slag met ‘Uitdagende STEM-activiteiten met de WiWeTeRboxen’. We duimen alvast voor een boeiende (voormid)dag!
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 18 oktober 2021
Dinsdag 19 oktober 2021

Woensdag 20 oktober 2021
Vrijdag 22 oktober 2021

Rollebolle (tweede en derde kleuterklas)
Scharlement
Zitdag CLB (kleuterschool)
Medisch onderzoek (vierde leerjaar)
Infoavond leren leren (zesde leerjaar)
Kleuterzwemmen (derde kleuterklas)
Atelier (eerste en tweede leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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