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KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 10 DECEMBER 2021
Noodopvang
Vorige week werd een extra week kerstvakantie aangekondigd, van maandag 20 t/m vrijdag 24 december 2021.
Er zal tijdens die week noodopvang voorzien worden. Voor de organisatie van deze noodopvang wordt een
samenwerking verwacht tussen Stad Hoogstraten als lokaal bestuur, het lokale onderwijsveld en de sector van
de buitenschoolse opvang (Ferm). De focus zal liggen op een opvangaanbod met spel en beweging en veel buiten
spelen. Er wordt die week geen les gegeven. De lokalen van de school worden niet gebruikt voor de noodopvang.
De noodopvang wordt gezien als een ‘uitzonderingsregime’. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de
groep kinderen van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine bij leerkrachten en
kinderbegeleiders, rekenen we erop dat ouders zoveel mogelijk zelf oplossingen zoeken.
Indien er zich een capaciteitsprobleem voordoet, zal voorrang gegeven worden aan kinderen van ouders die
beide in cruciale beroepen en essentiële diensten werken.
We proberen zo snel mogelijk in kaart te brengen welke ouders genoodzaakt zijn om van de noodopvang gebruik
te maken. Daarom vragen we om ten laatste op zondag 12 december een mailtje te sturen naar info@scharrel.be
met de volgende gegevens:
▪ Naam kind(eren)
▪ Datum en dagdeel waarop men wenst gebruik te maken van de noodopvang (bv. maandag 20 december
in de voor- of namiddag,…).
Pas wanneer alle informatie in kaart gebracht is, volgt er meer concrete informatie (locaties, uren,…).
Opgelet! Dit bericht geldt niet als inschrijving/reservatie, maar geeft ons een idee van de nood aan opvang.
Belangrijk! Ouders kunnen via de school ook een attest opvragen voor tijdelijke werkloosheid. Stuur
hiervoor een mailtje voor vrijdag 17 december naar info@scharrel.be.
Kerstsfeer
Volgende week vrijdag komt de kerstman op bezoek in onze school. Mits een aantal extra maatregelen (beperkte
tijd in elke klas) en de nodige voorzorgsmaatregelen (afstand, mondmasker, handhygiëne, ventilatie) kan dit
bezoek veilig verlopen.
We voorzien die dag een kerstfeestje in elke klas. Dit is een waardevol moment voor onze kinderen. In deze tijd
hebben ze meer dan ooit nood aan gezelligheid, warmte en lichtpuntjes.
De kinderen mogen die dag in kerstoutfit naar school komen (een kerstaccessoire of -attribuut, feestkleding, een
foute kersttrui,…). Het is zeker niet de bedoeling om hiervoor iets aan te kopen.
Samen zorgen we voor een gezellige afsluiter van het kalenderjaar.
Kerstviering
Helaas zijn we, omwille van de maatregelen, genoodzaakt om onze kerstviering te annuleren.
De parochie nodigt jullie echter graag uit op de kerstgezinsviering die zal doorgaan op zaterdag 25 december om
9.30 uu rin de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. Kinderen die wat vroeger komen mogen een tekstje lezen. Er
wordt gevraagd om een kerstgeschenkje (nieuw of tweedehands speelgoed) mee te brengen. Welzijnsschakel ’t
Ver-Zet-je verdeelt dit over gezinnen die er nood aan hebben.
Reservaties Ferm
Sinds dit schooljaar neemt Ferm de voor- en naschoolse opvang van onze leerlingen over. Uit een tussentijdse
evaluatie blijkt dat ouders het systeem van reservaties als extra belasting ervaren.
Vanaf 1 januari vallen de reservaties voor de voor- en naschoolse opvang weg. Ouders moeten hun kind(eren)
dus niet langer op voorhand inschrijven voor de opvang.
De inschrijvingen voor vakantiedagen en -weken blijven behouden. Ook moeten kinderen die voor het eerst naar
de opvang gaan zich nog steeds op voorhand (eenmalig) registeren.
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Uitstappen en activiteiten deze week
Dinsdag 13 december 2021
Woensdag 14 december 2021
Vrijdag 17 december 2021

Zitdag CLB (kleuterschool)
Selectieve medische onderzoeken
Bezoek kerstman

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!

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

