Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 12 SEPTEMBER 2021
Infoavonden
We blikken tevreden terug op de infoavonden in de kleuterschool. Dankjewel aan alle aanwezige ouders!
Volgende week is het de beurt aan de klassen van de lagere school. De uitnodigingen voor de infoavonden zijn
te vinden in de klaskanalen op Gimme.
Tip! Download de brief om de link te kunnen kopiëren.
Warme oproep
We merken op dat steeds minder ouders een mondmasker dragen bij het brengen en ophalen van de kinderen.
Het dragen van een mondmasker is tot op heden nog steeds verplicht in de schoolomgeving.
We begrijpen dat deze maatregel niet strookt met andere maatregelen in de maatschappij. Toch vragen we jullie
om hiermee rekening te houden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Wijziging datum oudercontacten
In het derde trimester gaan de oudercontacten voor de kleuterschool door op woensdag 8 juni 2022 (en niet op
woensdag 15 juni zoals eerder werd aangegeven) en maandag 13 juni 2021. Gelieve deze datum aan te passen
op jullie kalender. Onze excuses voor dit ongemak.
Gezocht!
Scharrel is op zoek naar enkele vrijwillige (groot)ouders die ons willen helpen bij het onderhouden van de
speelweide in de kleuterschool. Heb je groene vingers en een beetje tijd? Geef dan zeker een seintje!
Je kan ons steeds bereiken via het secretariaat van de school (03/314.64.21 of info@scharrel.be).
Scholenveldloop Mosten
Op woensdag 22 september kan de scholenveldloop na een jaartje Coronapauze opnieuw doorgaan. Wil je deze
leuke activiiteit niet missen? Schrijf jezelf dan in en surf naar https://www.hoogstraten.be/inschrijven.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 13 september 2021
Dinsdag 14 september 2021
Woensdag 15 september 2021
Donderdag 16 september 2021

Meester op de fiets (tweede leerjaar)
Meester op de fiets (eerste leerjaar)
Infoavond (eerste, tweede en derde leerjaar)
Startviering (lagere school)
Voorstelling academie (tweede en derde leerjaar)
Infoavond (vierde, vijfde en zesde leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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