Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 26 AUGUSTUS 2022
Welkom terug!
We hopen dat alle kinderen en ouders genoten hebben van de zonnige zomervakantie. We starten het nieuwe
schooljaar met 140 kleuters en 284 leerlingen in de lagere school. Op de website van onze school vinden jullie
een overzicht van alle leerkrachten. Het Scharrelteam kijkt alvast uit naar de nieuwe start. Samen maken we er
een fijn schooljaar van!
Kijkdag
Aanstaande maandag is het kijkdag voor alle leerlingen en hun ouders. Iedereen is van harte welkom tussen 18
en 19.30 uur. Nieuwe kleuters en hun ouders ontvangen we graag tussen 17 en 18 uur. Omdat we voldoende tijd
willen nemen voor kinderen die de start maken in het eerste leerjaar, werken we hier met een tijdslot. De ouders
van deze leerlingen hebben hiervoor een mailtje ontvangen.
In de kleuterschool verwelkomen we de kleuters van Dribbel, Bijtje, Kikker, Elmer en Schildpad via de poort aan
de speelweide. De kleuters van Giraf, Regenboog en Rikki zijn welkom via de ingang in de Schoolstraat.
In de lagere school is de toegang voor iedereen voorzien via de sportspeelplaats. Alle kinderen en ouders verlaten
de school via de poort van het smalle gangetje.
In de lagere school is er een stand voorzien voor leerlingen die een nieuw T-shirt voor de lessen beweging nodig
hebben. Ook geven we graag meer informatie over de nieuwe wetenschapslessen die we (geheel vrijblijvend)
aanbieden voor leerlingen van de 3de graad tijdens de middagpauze.
Vergeet zeker ook niet te passeren bij de promostand van de ouderraad (in de lagere school). Zij stellen hun
werking graag aan jullie voor.
Eerste schooldag
Alle kinderen komen op 1 september naar school via de verschillende ingangen van onze school. Kleuters worden
tot aan de deur van de klas gebracht. In de kleuterschool verwelkomen we de kleuters van Dribbel, Bijtje, Kikker,
Elmer en Schildpad via de poort aan de speelweide. De kleuters van Giraf, Regenboog en Rikki zijn welkom via
de ingang in de Schoolstraat.
De kinderen van de lagere school mogen zelfstandig naar de eigen klas stappen, de juf of meester wacht hen op
aan de klasdeur. Aan elke poort staat een juf of meester om hen te helpen en begeleiden waar nodig.
In de kleuterschool worden de kleuters na schooltijd terug opgehaald in de klas. Lagere schoolkinderen verlaten
de school via de fietsenrij of via het smalle gangetje. Kinderen die na schooltijd naar Ferm moeten blijven onder
toezicht tot ze worden opgehaald door de medewerkers van de naschoolse opvang.
Belangrijk! De werken in de Markwijk werden ondertussen hervat. Deze zullen echter niet afgerond zijn
bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Voorlopig kunnen de kinderen van de lagere school geen gebruik
maken van deze ingang. Alvast bedankt voor jullie begrip.
Jaarthema
Dit schooljaar werken we rond het thema ‘KIP-lekker in je vel’. Bij aanvang van het
schooljaar hebben we extra aandacht voor het welbevinden van de kinderen en
zetten we in op groepsvorming.
In de kleuterschool werken we in de maand september zonder thema. Op die manier
leren we de kleuters al spelenderwijs beter kennen. Ook in de lagere school focussen
we in de eerste dagen niet op de leerstof maar investeren we volop in de klasgroep.
Zo krijgen kinderen de tijd om aan elkaar te wennen, aan de nieuwe leerkracht en de
klas.
Lees verder op de volgende pagina!
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Pedagogische prioriteiten
Dit schooljaar nemen we met het lerarenteam van Scharrel het ontwikkelveld ‘Wiskundig denken’ kritisch onder
de loep. In de lagere school starten we met een nieuwe methode (Reken Maar).
Daarnaast blijven we inzetten op zelfstandigheid, een belangrijke waarde vanuit onze schoolvisie. In de
kleuterschool worden de keuzeborden verder uitgewerkt. In de lagere school starten we een uitgebreide werking
op in de derde graad. Deze zal worden toegelicht tijdens de infoavond. De andere leerjaren investeren in een
aantal zaken die vorig jaar werden opgestart (klasopstelling, vertierkwartier en werking met de hulpdriehoeken).
Eind vorig schooljaar gingen de leerlingen van de lagere school (in een testfase) na elke speeltijd naar binnen
zonder rijen te vormen. Zowel leerlingen als leerkrachten reageerden positief op deze aanpak. We merkten ook
tijdswinst doorheen de dag. We zetten deze werking graag verder in het nieuwe schooljaar. Vanaf het eerste
belsignaal mogen kinderen naar binnen gaan, bij het tweede belsignaal moeten onze leerlingen naar de klas
vertrekken.
In het kader van de Digisprong hebben we Chromebooks aangekocht voor alle leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar. Alle leerlingen ontvangen een toestel (in bruikleen) waarmee ze zowel op school als thuis, aan de hand
van het platform Google Classroom, aan de slag kunnen gaan.
Praktische nieuwigheden
 In de kleuterschool starten we met een nieuwe werking voor de fietsenstalling op de speelweide.
Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Neem dan zeker een kijkje naar het filmpje via deze link.
 Vanaf dit schooljaar is het elke dag ‘fruitdag’. We vragen om in de voormiddag een gezond tussendoortje
(fruiten of groenten) mee naar school te brengen.
 We vragen om afwezigheden niet langer telefonisch te melden maar gebruik te maken van het daarvoor
bestemde formulier op de website van onze school. Op die manier kunnen we meer efficiënt te werk
gaan. Zowel het secretariaat als de klasleerkracht(en) worden via deze weg automatisch op de hoogte
gebracht. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 Uit de ouderbevraging aan het einde van vorig schooljaar is gebleken dat de helft van onze ouders zowel
oudercontacten als infoavonden bij voorkeur fysiek laat doorgaan. Bovendien merken we een grotere
opkomst bij live infoavonden. We kiezen er daarom voor om alle oudercontacten en infoavonden live
te laten doorgaan.
 Een groot deel van de ouders heeft aangegeven wekelijks gebruik te willen maken van een huiswerkklas
waar kinderen in een rustige, gestructureerde omgeving aan de slag kunnen gaan met hun taken en
lessen. We zijn hier volop mee aan de slag en in overleg met Ferm (naschoolse kinderopvang) zodat we
onze aanpak en werking zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. De huiswerkklas zal in de loop
van de maand september opstarten. Meer informatie hierover volgt nog.
Gimme
Ondertussen werden alle volgers overgezet naar de nieuwe klas- en leerjaarkanalen. Toch een foutje
opgemerkt? Stuur dan een verzoek naar het kanaal dat je wenst te volgen of geef een seintje via
info@scharrel.be. We helpen je graag verder.

Het Scharrelteam wenst alle kinderen en ouders
een fijne start toe in het nieuwe schooljaar!
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