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Scharrel(studie)kamp 

Vorige week gingen onze leerkrachten op ‘Scharrel(studie)kamp’. Twee dagen samenwerken én samenleven.  
Er werden inhoudelijk heel wat stappen gezet rond onze prioriteiten. Zo kwamen de groeiwijzers aan bod, 
werden de eerste ervaringen met de nieuwe hoeken in de kleuterschool uitgewisseld, werkten we 
activiteitenfiches uit met de doelstellingen van het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’,…   
 

Uiteraard hebben we ook genoten van elkaars aanwezigheid in vele kleine dingen: samen koken en afwassen, 
samen dansen en zingen, samen tanden poetsen, samen lachen en plezier maken, samen stilstaan bij wat écht 
belangrijk is… Met een rugzak vol verhalen trokken we weer terug naar huis.  
 

   

   
 

Navormingen en professionalisering 
Dinsdag volgen juf Loes en juf Bieke een navorming rond ‘Krachtig evalueren’.  
 

Ook op dinsdag verwelkomen we alle zorgcoördinatoren van de scholen van onze scholengemeenschap. De 
aanpak en werking met gestandaardiseerde toetsen zal besproken worden. Daarnaast brengen de 
zorgleerkrachten een bezoek aan onze kleuterschool waar ze onze nieuwe hoeken zullen ontdekken.  
 

Juf Noor volgt op donderdag een inspiratiesessie rond pastoraal en opvoedingsproject.  
 
Bevallingsverlof juf Anneleen 
Juf Anneleen gaat vanaf dinsdag met bevallingsverlof. De geboorte van haar kindje komt steeds dichterbij. We 
wensen juf Anneleen een mooie tijd toe en wachten in spanning op meer babynieuws.  
 

We verwachten juf Anneleen terug in de loop van de maand januari. Nadien zal ze 4/5 aan de slag gaan in onze 
school. Juf Anouk zal vanaf nu (tot einde schooljaar) op dinsdag steeds klas 5A voor haar rekening nemen. 
Verder zal juf Anneleen vervangen worden door juf Caroline Claessens. De ouders van kinderen in het 5de 
leerjaar hebben reeds kennis kunnen maken met juf Caroline tijdens de infoavond. Vorige week kwam ze ook 
een dag meedraaien in het 5de leerjaar. Juf Caroline is er helemaal klaar voor om zich over de kinderen te 
ontfermen. We wensen haar een fijne start toe in onze school.  
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Start lerarenplatform 
Dinsdag gaat het lerarenplatform opnieuw van start. Als school krijgen we een aantal lestijden die we flexibel 
kunnen inzetten voor o.a. vervangingen van afwezige collega’s, extra begeleiding,…  In de kleuterschool zal juf 
Martine deze taak op zich nemen. In de lagere school kunnen we juf Kaat haar rooster verder aanvullen tot een 
voltijdse opdracht.  
 
Welkom in het kabouterbos! 
Donderdag en vrijdag is het tijd voor ons jaarlijkse grootouderfeest. Een mooie traditie die we graag in ere 
houden. Dit jaar staat alles in het teken van kabouters, het bos en de herfst. Er wacht de grootouders opnieuw 
een actieve voormiddag boordevol leuke opdrachten. Wij hebben er alvast zin in! 
 

 
 

 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


