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Opstart jaarthema 

Vrijdag maakten we samen de opstart van het nieuwe jaarthema. Bedoeling is om ook onze leerlingen en hun 
ouders vertrouwd te maken met de 10 ontwikkelvelden van het nieuwe leerplan. Vrijdag maakten we de start 
met de leerlingen. Enkele juffen stelden het nieuwe themalied voor. Benieuwd hoe dat eruit zag?  
Neem een kijkje op onze Facebookpagina.  
 

Chillen, zillen, dat is wat we willen 

Niemand is niets, iedereen kan iets 

Sporten, tellen, lezen en spellen 

Springen, zingen, godsdienstige dingen 

Natuur-lijk, bien sûr… ook nog de taal 

Alles wat we willen, we doen het allemaal 

Ik en jij, jij en wij 

Samen horen we er allemaal bij 

 
Uitbreiding lagere school 
Achter de schermen wordt er volop nagedacht over een uitbreiding van onze lagere school. In de toekomst 
zullen we namelijk nog meer te maken krijgen met een tekort aan ruimte. Er werd inmiddels een werkgroep 
scholenbouw opgericht. Deze week gaan enkele leden van de werkgroep alvast een kijkje nemen in scholen die 
een nieuw schoolgebouw hebben of hiermee bezig zijn. We hopen hier heel wat inspiratie op te doen en 
trachten een masterplan uit te werken op maat van onze school.   
 
Rijen lagere school 
Mogen we jullie vragen om de kinderen niet uit de rijen te halen alvorens deze vertrokken zijn? We merken dat 
dit voornamelijk bij de fietsenrij momenteel wat moeilijk loopt. Alvast bedankt om hiermee rekening te 
houden.  
 
Ouderraad 
Onze ouderraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden om hun team te versterken. Heb je zin om samen met 
ons na te denken over allerlei initiatieven op schoolniveau? Ben je benieuwd, maar weet je nog niet zeker of 
het iets voor u is? Iedereen is geheel vrijblijvend welkom bij de eerste vergadering op dinsdag 10 september 
om 20 uur in de lagere school.  
 
Kriebelen  
Het kriebelteam controleert de haren van alle leerlingen van onze school na een schoolvakantie op luizen. Dit 
team van vrijwillige ouders controleert elk hoofdje. Als men neten of luizen vindt, verwittigt men de ouders van 
het kind per brief. 
Ons kriebelteam gaat aanstaande woensdag alvast aan de slag in de kleuterschool. Fris gewassen haartjes en 
geen te ingewikkelde kapsels zijn die dag aangeraden.   
Graag willen we de kriebelouders bedanken voor hun engagement.  
 
Fietsvaardigheid 
Dit schooljaar bieden onze leerkrachten bewegingsopvoeding ook fietsvaardigheid aan. Elke klas komt in de 
loop van het schooljaar een aantal keer aan bod. De kleuters kunnen gebruik maken van de fietsjes van de 
school. In de lagere school vragen we de kinderen om hun eigen fiets mee naar school te brengen.  
Aanstaande donderdag staat de eerste les voor de kinderen van het 4de en 6de leerjaar op de planning. 
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Schooltoelage wordt schooltoeslag 
Het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds) zal voortaan zorgen dat de schooltoelage automatisch 
uitbetaald wordt. De schooltoelage zelf verandert van naam in de schooltoeslag. De schooltoeslag moet dus 
niet meer aangevraagd worden.  
De pedagogische voorwaarden blijven behouden. Zo moeten 5-jarige kleuters 250 halve dagen op school 
aanwezig zijn om het recht op schooltoeslag te behouden. Kinderen van de lagere school verliezen dat recht als 
ze meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.  
Meer informatie over het groeipakket kan u vinden op https://www.groeipakket.be/. 
 
Infoavonden  
Donderdagavond verwelkomen we de ouders van kinderen in de tweede en derde kleuterklas voor de 
infoavond. We gaan stipt om 19.30 uur van start met een halfuurtje algemene informatie. Van harte welkom! 
Ouders die ook kinderen in de lagere school hebben, kunnen ervoor kiezen om deze infoavond bij te wonen 
vanaf 20 uur. Het algemene gedeelte herhaalt zich tijdens de infoavonden van de lagere school.  
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 
 Maandag 9 september 2019  Start zwemlessen Sportoase (eerste leerjaar) 

Dinsdag 10 september 2019  Meester op de fiets (eerste leerjaar) 
      Dodendraadroute (zesde leerjaar) 
      Ouderraad 
 Woensdag 11 september 2019  Appelboer (eerste leerjaar) 
      Kriebelen (kleuterschool) 
 Donderdag 12 september 2019  Start zwemlessen Sportoase (tweede leerjaar) 

     Fietsvaardigheid (vierde en zesde leerjaar)  
     Infoavond (tweede en derde kleuterklas) 

 
 

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  

https://www.groeipakket.be/

