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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 7 JUNI 2020 

 
 
Evaluatie heropstart  
We mochten deze week heel wat vrolijke kindersnoetjes verwelkomen aan onze schoolpoorten. Wat is het fijn 
om jullie allemaal terug bij ons te hebben. De heropstart van onze school is, zowel in de kleuter- als in de lagere 
school, vlot verlopen. Een pluim voor alle kinderen, ouders en leerkrachten om dit mogelijk te maken. Wat was 
het fijn om al die vrolijke snoetjes terug te zien!  
 

             

             
 

Naar aanleiding van onze tussentijdse evaluatie geven we jullie graag nog enkele aandachtspunten mee. Op die 
manier kunnen de komende weken even soepel blijven verlopen.  

▪ In de lagere school hebben we gemerkt dat sommige kinderen worden afgezet aan de verkeerde ingang.  
De draaiboeken zijn nog steeds beschikbaar via het archief in Gimme. Bij twijfel, aarzel niet om hier even 
naar te kijken.  

▪  Ook vragen we stiptheid in de aankomst- en vertrekuren. We merken dat een grote groep kinderen te 
vroeg naar school komt, waardoor het erg druk kan worden in de wachtzones. Deze zones zijn 
voorbehouden voor broertjes en zusjes van kinderen die op een ander tijdstip op school moeten zijn.  

▪ Indien kinderen van zone 1 (eerste, tweede of derde leerjaar) alleen naar huis mogen stappen of fietsen, 
vragen we hiervoor schriftelijke toestemming van de ouders (via het agenda of op een briefje).  

 
Einde schooljaar 
Hoewel we nog maar net terug opgestart zijn, komt het einde van het schooljaar stilaan in zicht. Achter de 
schermen zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Zo zoeken we naar een volwaardige afsluiter voor onze 
kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van het zesde leerjaar. We hopen hierover meer informatie 
te kunnen geven op onze volgende nieuwsbrief.  
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We geven jullie graag alvast mee dat de laatste schooldag een halve dag zal zijn. We behouden het vertrek in 
alternerende uren. Een overzicht…  
 

Tijdstip einde 
laatste schooldag 

Kleuterschool Lagere school 

Schoolstraat Speelweide Smalle gangetje Markwijk Sportspeelplaats 

11.30 uur Bijtje Muis Klas 1c Klas 1a Klas 5a en 6a 

11.45 uur Giraf Elmer Klas 2a Klas 1b Klas 5b en 6c 

12.00 uur Rikki Kikker Klas 3a Klas 2b Klas 4a en 6b 

12.15 uur Knorretje Dribbel  Klas 3b Klas 4b en 4c 

 
Goed om weten! Uiteraard maken we van de laatste dag een gezellige dag. We vragen daarom alle kinderen om 
in een zomerse outfit naar school te komen en/of een zomerattribuut mee te brengen.  
 
Bedankt, ouderraad! 
De ouderraad zorgde afgelopen vrijdag voor een leuke (en lekkere) verrassing voor ons schoolteam! Wat is het 
fijn te mogen voelen dat jullie achter onze aanpak staan. Dit doet ons goed! Een dikke DANKJEWEL!  
 
 

             
 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  
 
 
 
 


