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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 18 OKTOBER 2020 

 
Update corona 
Deze week werden we voor het eerste geconfronteerd met het virus in onze school. Hierdoor is voor leerlingen 
van het derde leerjaar en de kleuters van de tweede kleuterklas verhoogde waakzaamheid noodzakelijk. Na de 
laatste update zijn er geen nieuwe positieve testresultaten bij leerlingen of leerkrachten gekend. Hopelijk blijft 
het aantal besmettingen beperkt. Op school blijven we de maatregelen en richtlijnen nauwlettend opvolgen. Via 
deze nieuwsbrief blijven we jullie op de hoogte houden.  
 
Compleet Fair Trade! 
We blikken terug op een zeer geslaagde week van de Fair Trade. Gedurende de ganse week werd er dagelijks in 
een bepaald leerjaar met een Fair Trade product gewerkt : Koen Katoen, Staf Sap, Choco Chico,… ze passeerden 
allemaal de revue. In samenwerking met de wereldwinkel en de stad Hoogstraten en de gulle bijdrage van onze 
leerlingen, (groot)ouders en medebewoners hebben we meer dan 700 Fair Trade producten verkocht in ons 
winkeltje en hebben wij een mooi bedrag verzameld ter ondersteuning van onze partnerschool in Ecuador. 
Vrijdag werd de week afgesloten met een gezamenlijk moment en klonk het Fair Trade lied ‘Compleet Fair Trade’ 
luid op onze speelplaats. Van harte dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen 
van dit project!  

 

Dag van de jeugdbeweging 
Volgende week vrijdag is het dag van de jeugdbeweging. De aanspreekpunten in onze school hebben een 
geweldige dag voorbereid voor de leerlingen van de lagere school. Vrijdag zal geen les gegeven worden in de 
klassen. De kinderen gaan namelijk op dagtocht in onze schoolomgeving. Uiteraard zorgen we ervoor dat dit alles 
‘coronaproof’ kan verlopen. De leerlingen blijven de hele dag samen met de kinderen van hun eigen leerjaar. 
Bovendien zullen we vooral buiten vertoeven.  
 

Belangrijk! We vragen kinderen om hun uniform van de jeugdbeweging aan te trekken. Ook kinderen 
die geen lid zijn van een jeugdbeweging trekken kleding aan die héél vuil mag worden.  

 
Kledingzwemmen 
Sportoase laat weten dat intern besloten werd om de kinderen dit schooljaar niet met kledij te laten zwemmen. 
Kinderen hebben vaak hulp nodig om hun natte kleren uit te trekken. Contact is hierbij onvermijdelijk. Ook naar 
andere klanten toe, zou het ongepast zijn om de kinderen met kledij in het water te laten gaan. Ook het 
diplomazwemmen zal doorgaan zonder kledij. Dit heeft geen invloed op het al dan niet behalen van een diploma.  
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Professionalisering 
Dinsdag na schooltijd zitten de leerkrachten van onze school (in kleine groepen) bij elkaar. We verwelkomen 
twee begeleiders vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Samen verkennen we het leerplan voor het 
ontwikkelveld ‘taalontwikkeling’. We focussen hierbij op het ontwikkelthema ‘mondelinge taalvaardigheid’.  
 

 
 

 

Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 20 oktober 2020   Speelmoment nieuwe kleuters 
      Schapenbegrazing (eerste leerjaar) 
 Vrijdag 23 oktober 2020   Dag van de jeugdbeweging (lagere school) 
      Kleuterzwemmen (3de kleuterklas) 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
Zorg goed voor jullie gezondheid!  

 
 


