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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 18 NOVEMBER 2022 

 
Oudercontacten 
Dankjewel aan alle ouders van onze kleuters voor hun aanwezigheid tijdens de oudercontacten. Volgende week 
maandag en dinsdag staan de oudergesprekken in de lagere school gepland. Mogelijk is de zorgleerkracht 
aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere begeleiding van uw kind. Daarnaast 
volgt ook de directie in elke klas een oudercontact mee.  We kijken uit naar boeiende gesprekken in functie van 
de opvolging van de kinderen. 
 

De toegang is voorzien via de inkomhal aan de sportspeelplaats. In het kader van ons jaarthema ‘Kip-lekker in je 
vel’ vragen we alle ouders om na het oudercontact een complimentenkaartje te versieren voor hun kind(eren). 
Het kaartje mag vervolgens mee naar huis genomen worden. We vragen om dit in de loop van volgende week te 
verstoppen voor uw kind(eren). Dit kan bv. in de boterhammendoos, op het nachtkastje,…  
 
Wafelslag 
Volgende week zaterdag is het tijd voor de jaarlijkse wafelslag van onze ouderraad. Meer dan 1800 dozen zullen 
geleverd of afgehaald worden. Via deze weg willen we jullie bedanken om onze school te steunen.  
Dankjewel ook aan alle helpende handen die zaterdag paraat staan om de wafelslag vlot te laten verlopen.   
 
Nieuws van buiten de school 

Yogalessen voor kinderen   Meer informatie via deze link.  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 21 november 2022  Uitstap bibliotheek (eerste kleuterklas) 
       Oudercontacten (lagere school) 
  Dinsdag 22 november 2022  Oudercontacten (lagere school) 
  Vrijdag 25 november 2022  Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
  Zaterdag 26 november 2022  Wafelslag ouderraad 
   

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 

 

https://meer.gezinsbond.be/activiteiten/yogalessen-voor-kinderen

