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Update corona 
In het eerste leerjaar werd bij een leerling een besmetting met corona vastgesteld. 
De school heeft, zoals de richtlijnen het voorschrijven, contact opgenomen met de preventiedienst en het CLB. 
Aangezien de betrokken leerling reeds een week in quarantaine verbleef, zijn er geen verdere gevolgen voor de 
school. Er heeft geen risico contact plaatsgevonden met andere leerlingen of personeelsleden.  
De kinderen van het 1ste leerjaar kunnen gewoon naar school komen. Ook activiteiten na de schooluren kunnen 
blijven plaatsvinden.  
 

Blijf, zoals steeds, de gezondheid van uw kind goed opvolgen. Indien er symptomen optreden bij je kind, vragen 
we om contact op te nemen met de huisarts en de school te verwittigen. Alvast bedankt!  
 
Personeel 
De afwezigheid van juf Nele (5de leerjaar) werd verlengd tot einde schooljaar. We hopen dat juf Nele zich snel 
beter voelt en wensen haar de nodige rust toe. Juf Annelies blijft tot einde schooljaar de kinderen van klas 5b 
begeleiden en ondersteunen.  
 
Brugproject 
Volgende week nemen de kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar het (denkbeeldige) vliegtuig richting 
Ecuador. Tijdens deze projectweek trachten we de brug tussen de kleuter- en lagere school te verkleinen.  
De kinderen van de 3de kleuterklas maken zo alvast kennis met de werking, lokalen, speelplaats,… van de lagere 
school. De leerlingen van het 1ste leerjaar kijken er natuurlijk naar uit om even terug te mogen vertoeven in de 
kleuterschool.  
Er werd creatief nagedacht om deze week coronoproof te kunnen laten doorgaan. We hebben er alvast zin in en 
duimen voor een veilige reis doorheen het prachtige Ecuador!  
 
Neufchâteau 
Normaal gezien zou ook de projectweek met Neufchâteau volgende week doorgaan. Helaas hebben we de 
leerlingen van het 6de leerjaar moeten teleurstellen. Toch wacht ook hen een bijzonder fijne week met heel wat 
leuke activiteiten. Om de spanning erin te houden, geven we voorlopig nog niet al te veel prijs van het 
programma. Zijn jullie al benieuwd? 
 
Ouderbevraging einde schooljaar 
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we aan het einde van het schooljaar een ouderbevraging. We dragen inspraak 
en participatie hoog in het vaandel. Onderwijs bieden en opvoeden doen we namelijk samen.  
Graag blikken we samen met jullie terug op een aantal nieuwe ideeën en inzichten die in praktijk werden 
gebracht.  De bevraging komt maandag mee naar huis met alle gezinsoudsten. We vragen om deze ingevuld mee 
terug te brengen ten laatste op maandag 31 mei 2021. De algemene bevindingen koppelen we nadien graag 
terug via deze nieuwsbrief. Alvast bedankt! 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 17 mei 2021  Instapdag nieuwe kleuters 
     Start brugproject (3de kleuterklas en 1ste leerjaar) 
     Start projectweek (6de leerjaar) 
 Donderdag 20 mei 2021  Planckendael (3de kleuterklas en 1ste leerjaar)  
   

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


