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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 8 DECEMBER 2019 

 
Oh kom maar eens kijken… 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijn Sinterklaasweekend achter de rug? Hebben de kinderen extra goed 
kunnen spelen tijdens hun vrije dag? 
Donderdag kregen we Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op bezoek in onze school. We zijn al even stiekem gaan 
kijken en hebben gezien dat Sinterklaas ’s nachts opnieuw in elke klas is geweest… Zijn jullie al benieuwd?  
 

 
 
Kerstperiode 
De kerstdagen komen steeds dichterbij… Ook in onze school zal de warme sfeer van deze feestperiode steeds 
meer voelbaar worden. Lichtjes worden aangestoken, kerstbomen worden versierd,…  
We geven graag alvast mee dat alle leerlingen op vrijdag 20 december in kerstoutfit naar school mogen komen. 
Het is zeker niet de bedoeling om hiervoor materialen of kledij aan te kopen. Een zelf geknutseld accessoire is 
meer dan voldoende!   
 
Gezocht!  

Voor onze muzische Zillekesdag is de werkgroep ZILL nog op zoek naar (groot)ouders met muzisch talent 

(muziek, zingen, dansen, acteren,…) die zich willen engageren om enkele workshops voor hun rekening te 
nemen. Deze dag zal doorgaan op vrijdag 13 maart 2020. Heb je interesse, een idee of ben je benieuwd? Stuur 
dan voor de kerstvakantie een mailtje naar ruth.goetschalckx@scharrel.be. Alvast bedankt! 
 
Navorming en professionalisering 
Juf Joke, juf Lies en juf Katleen volgen maandag het tweede deel van hun opleiding als eerste hulpverlener.  
Maandag na schooltijd vergaderen de leerkrachten van de lagere school. In groepen gaan ze verder aan de slag 
met het uitwerken en verder verfijnen van de nieuwe thema’s voor wereldoriëntatie. 
 

Op woensdag verwelkomen we Dirk Herrygers en Chris Ligtvoet van de pedagogische begeleiding. Zij werpen 
opnieuw een blik op het aanbod wereldoriëntatie in onze school en geven tips, bevestiging en feedback zodat 
we verder aan de slag kunnen.   

 
 

Juf Loes en juf Bieke worden op donderdag in De Warande te Turnhout verwacht voor een tweede sessie rond 
‘Krachtig evalueren’.   
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Wist je dat? 
We in ons schoolteam volop aan de slag zijn rond de visie van onze school?  
Samen met het ganse Scharrelteam hebben we de afgelopen weken gewerkt rond de waarden achter onze 
schoolvisie. Graag presenteren we jullie de 5 waarden die wij op de voorgrond zetten in onze school, met 
hieraan gekoppeld telkens een stukje uit onze visietekst.  

 

“Stilaan zal jij je eigen smaak bepalen” 
“En je wordt wie je in aanleg bent” 

 

 

“Ik sta achter jou 

Ik zal je verdedigen 

Als je moe bent of verkouden, rust dan uit onder mijn vleugels” 

 

 

“En zal je sneller worden dan je moeder 

Jij groeit - op jouw ritme 

Sneller of trager dan je broertjes of zusjes 

Maar je groeit” 

 

“Zoek je weg maar, kleine knaap 
Waarheen je ook wil” 

“Je zal scharrelen met je sterke poten dat het een lieve lust is 

En met je scherpe snavel 
Alleen nog dat nemen wat goed is voor jou” 

 

 

“Ik ga een eind met je mee, maar jij loopt voorop 

Jij bepaalt de weg die je wil gaan” 

“Er is voedsel in overvloed 

Ik zal het je tonen 

Ik leg het voor je klaar 

Zo nodig maal ik het fijn 

Maar oppikken moet je zelf 

Van in het begin” 

 

Uiteraard is het de bedoeling dat we deze 5 waarden steeds centraal zetten in onze dagelijkse werking. In de 

loop van de komende maanden zullen deze waarden ook visueel gemaakt worden binnen (en buiten) onze 

schoolmuren. Momenteel zijn we ook op zoek naar een goede en omvattende slagzin. Tips en inspiratie zijn 

steeds welkom!  
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Wist je dat? 
Sinds dit schooljaar wordt er vanuit de overheid aan scholen gevraagd om doelgerichte aanvangsbegeleiding te 
voorzien voor startende leerkrachten. Uiteraard zetten we hier als school graag op in. Naast de wekelijkse 
coaching, klasbezoeken en geplande gesprekken, voorzien we twee keer per schooljaar een bijeenkomst met al 
de startende leerkrachten in onze school. Afgelopen donderdag na schooltijd  gingen we, aan de hand van 
verschillende actieve werkvormen, aan de slag rond de visie van onze school. Een boeiende, leerrijke en 
gezellige avond!   
 

           
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Dinsdag 10 december 2019  Zitdag CLB (lagere school) 
      Scharlement 
 Donderdag 12 december 2019  Speelgoedmuseum (3de leerjaar) 
 Vrijdag 13 december 2019  Atelier (1ste en 2de leerjaar) 
  
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


