
Basisschool Scharrel Minderhout  

Ontdek jouw weg onder onze vleugels… 
 

 

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout 
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be 

KBC BE45 7333 2823 4589 

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762 
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 18 AUGUSTUS 2020 

 
Schooljaar 2020-2021 
De afgelopen maanden stonden ons heel wat uitdagingen te wachten. We blikken terug op een bijzonder 
schooljaar waarin we ons onverwacht anders moesten organiseren in een periode van afstandsonderwijs. Nadien 
kwam er een nieuwe realiteit en kregen bubbels, mondmaskers en handen wassen een centrale plaats binnen 
onze werking. We bedanken via deze weg nogmaals alle kinderen, ouders, leerkrachten en medewerkers om 
deze periode samen te doorstaan. Een pluim voor jullie inzet, flexibiliteit  en engagement.  
 

 
 

Ook in het nieuwe schooljaar zullen we in onze organisatie rekening moeten houden met allerlei maatregelen in 
het kader van de bestrijding van het virus. Afhankelijk van de coronatoestand zullen er verschillende scenario’s 
gevolgd moeten worden. Vanmorgen hebben we meer specifieke richtlijnen ontvangen vanuit de overheid. We 
kunnen nu aan de slag met de verdere uitwerking van ons schooleigen draaiboek. Dit draaiboek geeft een 
overzicht van onze aanpak en werking in de verschillende pandemiescenario’s.  
In de loop van de komende dagen staan er enkele overlegmomenten op de planning met o.a. het schoolbestuur, 
de scholengemeenschap, preventie-adviseurs en de ouderraad. Nadien zullen we jullie het definitieve draaiboek 
bezorgen. Wijzigingen in aanpak en werking omwille van de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus 
zullen steeds via deze nieuwsbrief op de website of via Gimme tot bij jullie geraken. We zullen steeds ons uiterste 
best doen om een zo optimaal mogelijk scenario uit te werken voor leerlingen, ouders en personeel. 
 
Wellicht zitten jullie in spanning te wachten. Via deze weg laten we jullie daarom alvast weten dat we opstarten 
in Code Geel. Dit wil zeggen dat er een verhoogde waakzaamheid is. Toch kan de start in zowel de kleuter- als de 
lagere school voor de leerlingen vrij normaal verlopen. Alle kinderen kunnen vanaf 1 september terug voltijds 
naar school. Ouders kunnen opnieuw beroep doen op de reguliere voor- en naschoolse opvang.  
 
Ondanks deze versoepelingen voor het basisonderwijs is het onze plicht om de start van het nieuwe schooljaar 
zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Helaas zijn we hierdoor genoodzaakt om de kijkdag van donderdag 
27 augustus slechts voor een beperkt aantal leerlingen te organiseren. De kijkdag zal dit jaar enkel doorgaan voor 
nieuwe kleuters die instappen in onze school (tussen 17 en 19 uur) en de kinderen van het eerste leerjaar (tussen 
18 en 20 uur). Elke leerling mag vergezeld worden van één ouder. Het dragen van een mondmasker is verplicht 
voor leerkrachten en ouders. Zowel bij de instappers als in het eerste leerjaar werken we met tijdsloten. De 
ouders van deze kinderen zullen via mail een uitnodiging van de klasleerkracht ontvangen.   
 
Om de overgang naar het volgende leerjaar vlot te laten verlopen, zullen de klasleerkrachten van de andere 
leerjaren een filmpje maken. Op die manier kunnen jullie toch alvast even binnenkijken in de nieuwe klassen… 
Jullie mogen dit filmpje verwachten op 27 augustus in de vroege avond.  
 

Meer weten? Blijf onze nieuwsbrieven goed in de gaten houden. In de loop van de komende dagen 
posten we het draaiboek met meer informatie. Alvast bedankt voor jullie geduld.  

 
Gimme  
Wil je graag nog foto’s downloaden van het voorbije schooljaar? Wees er dan snel bij! In de loop van de komende 
dagen worden alle accounts overgezet naar de nieuwe klasgroepen. 
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Visie Scharrel 
Hebben jullie onze nieuwe muurschildering al gezien? Vorig schooljaar gingen we actief aan de slag rond onze 
Scharrelvisie. We reflecteerden over de belangrijkste waarden die we als school nastreven bij onze leerlingen: 
identiteit, geborgenheid, groeigericht, ontdekkend en zelfstandigheid. Onze gloednieuwe slagzin werd in het 
leven geroepen: “Ontdek jouw weg onder onze vleugels”.  
Dankzij de financiële ondersteuning van ons plaatselijk comité pronken deze slogan, de afbeeldingen van onze 
groeiwijzer en de pluimen die we kinderen geven aan onze schoolmuren. Wat vinden jullie van dit tussentijds 
resultaat? Ook in de kleuterschool zijn de werken begonnen! Zijn jullie ook zo benieuwd?  
 

 
 

 

Het Scharrelteam wenst jullie nog een fijne vakantie toe!  


