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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 25 NOVEMBER 2022 

 
Proficiat! 
We starten deze nieuwsbrief met fantastisch nieuws… Afgelopen dinsdag werden juf Julie en haar vriend Dries 
trotse ouders van hun eerste kindje. Welkom, Kamiel! Zowel de mama als Kamiel stellen het goed. We wensen 
het kersverse gezinnetje een dikke proficiat toe.  
 

       
 
Navormingen en professionalisering 
Maandag na schooltijd is het personeelsvergadering voor zowel de kleuter- als de lagere school. Samen met 
enkele pedagogisch begeleiders verdiepen we ons in het ontwikkelveld ‘Ontwikkeling van wiskundig denken’.  
 

Woensdag volgen juf Greet en juf Lief de navorming ‘Een rijk taalaanbod in de kleuterklas’. We wensen hen een 
boeiende voormiddag toe! Juf An staat die dag paraat om de kleuters van Kikker onder haar vleugels te nemen.  
 
Scharrel kleurt rood 
Afgelopen zondag startte het wereldkampioenschap voetbal. Op donderdag 1 december spelen de Rode Duivels 
hun derde wedstrijd. Alle kinderen en leerkrachten mogen die dag in onze driekleur naar school komen. Het is 
niet de bedoeling om hiervoor iets aan te kopen. Een trui in één van onze landskleuren of een accessoire is meer 
dan voldoende. Kinderen kunnen ook iets knutselen (een vlaggetje, slinger,…).  
 
Bezoek Sinterklaas 
Volgende week vrijdag verwachten we groot bezoek in onze school. We hebben alvast een leuke dag in petto 
voor onze leerlingen. Alle kinderen mogen op vrijdag een schoen mee naar school brengen. Zou Sinterklaas ook 
dit jaar onze schoentjes vullen?  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 

Maandag 28 november 2022  Bezoek bibliotheek (derde leerjaar) 
  Dinsdag 29 november 2022  Zitdag CLB (kleuterschool) 

Kronkeldiedoe (eerste leerjaar) 
       Scharlement 
  Donderdag 1 december 2022  Speelgoedmuseum (derde leerjaar) 
  Vrijdag 2 december 2022   Bezoek Sinterklaas  
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


