
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 21 FEBRUARI 2021 

 
 
Welkom! 
Maandag verwelkomen we 6 nieuwe kleuters in onze kleuterschool. We heten de kleuters en hun ouders van 
harte welkom in onze school en kijken ernaar uit om samen op weg te mogen gaan.  
 
Personeel 
Na de vakantie zien we enkele collega’s terug. Zowel juf Lies (Regenboogklas) als juf Loes (Klas 2b) staan te 
popelen om maandag terug aan de slag te gaan. Ook juf An (ambulant) staat vanaf dinsdag opnieuw paraat.  
 

Helaas hebben we voor de vakantie afscheid moeten nemen van juf Anouk. Juf 
Anouk ging in september bij ons van start in de Giraffenklas. We willen juf Anouk 
heel graag bedanken voor de goede zorgen voor de kleuters en hopen haar snel 
terug te zien in onze school. Juf Liezelot gaat, na enkele maanden volop genieten 
van haar zoontje Fons, volgende week opnieuw aan de slag als zorgleerkracht van 
de eerste en tweede kleuterklas. We zijn blij haar terug bij ons te hebben!  
Voor juf Iris betekent dit het einde van haar interim als zorgleerkracht en een 
nieuwe start als klasleerkracht. Met een rugzak vol nieuwe ervaringen en inzichten 
gaat juf Iris opnieuw aan de slag in de Giraffenklas. We wensen haar veel succes 
toe!  

 

Juf Julie neemt vanaf maandag opnieuw een ambulante functie op in de kleuterschool en het eerste leerjaar 
(muzische vorming).  
In de lagere school hebben we afscheid genomen van juf Ellen. Zoals we haar kennen stond ze ook deze keer met 
haar vrolijke lach klaar om zich te ontfermen over de kinderen van het tweede leerjaar. Dankjewel voor je inzet, 
juf Ellen! 
 
Oudercontacten kleuterschool 
Deze week zijn het oudercontacten in de kleuterschool. Aan de hand van de groeiwijzer brengen we de evolutie 
van de kinderen in beeld. We kijken alvast uit naar boeiende gesprekken in het kader van de kwaliteitsvolle 
opvolging van onze kleuters.   
Mogelijk is de zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
opvolging van uw kind. Aangezien gesprekken met ouders een belangrijke pijler zijn binnen onze schoolvisie, zal 
juf Eline ook enkele gesprekken meevolgen.  
Het portfolio van de kinderen komt na het oudercontact mee naar huis. We vragen jullie om hierover thuis in 
gesprek te gaan en schriftelijke reacties toe te voegen aan de achterzijde. Het portfolio ontvangen we graag terug 
ten laatste op maandag 8 maart 2021.  
 
Toezicht 
Na de krokusvakantie starten we een testfase met middagmoeders in de lagere school. We trachten zo meer 
ruimte vrij te maken voor overlegmomenten voor de leerkrachten. De medewerkers die het middagtoezicht 
zullen opnemen zijn reeds vertrouwd met onze schoolvisie en werking vanuit de voor- en naschoolse opvang.  
 
Eerste communie en Vormsel 
Zowel de eerste communieviering als het Vormsel zal uitgesteld worden naar de maand september of oktober. 
Een exacte datum is helaas nog niet geweten. Meer informatie hierover volgt nog.  
 
Zebrapad Koestraat 
Stad Hoogstraten laat weten dat het zebrapad in de Koestraat dinsdag opnieuw geschilderd zal worden. De straat 
blijft open, mogelijk zal er lichte hinder zijn in de loop van de dag.  
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Boekenbeurs  
Denken jullie nog aan onze boekenbeurs? Het is nog niet te laat! Meer informatie vinden jullie in de brief vanuit 
de ouderraad. Jaarlijks kunnen we heel wat boeken aankopen met de opbrengst van dit initiatief. We hopen dat 
jullie ook dit jaar onze school steunen en willen jullie via deze weg alvast bedanken. 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 

Maandag 22 februari 2021 Instapdag 
Dinsdag 23 februari 2021  Zitdag CLB (kleuterschool) 
Woensdag 24 februari 2021 Oudercontacten (kleuterschool) 
Donderdag 25 februari 2021 Oudercontacten (kleuterschool) 
 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 
 


