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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 2 APRIL 2021 

 
 
Update corona 
Eerste kleuterklas 
Gisteren werden de leerkrachten en kinderen van de eerste kleuterklas getest door het mobiele testteam. Onze 
kleuters hebben dat goed gedaan! 
Aangezien de tests op school werden afgenomen, hebben we een algemene terugkoppeling ontvangen vanuit 
het UZA en CLB. Er werd één bijkomende besmetting vastgesteld. De betrokken leerling werd, samen met het 
gezin, verder in quarantaine geplaatst. De overige testresultaten zijn gelukkig allemaal negatief.  
Aangezien de eerste kleuterklas reeds in quarantaine was geplaatst en de kinderen getest werden, zijn er geen 
bijkomende maatregelen. De periode van verhoogde waakzaamheid wordt wel met één dag verlengd. Concreet 
wil dit zeggen dat de leerkrachten en kleuters tot en met vrijdag 9 april hun contacten moeten beperken.  
 
Derde kleuterklas 
Vandaag is het de beurt aan de collega’s en kleuters van de derde kleuterklas om zich een tweede keer te laten 
testen. We duimen ook hier voor goed nieuws! 
Helaas zullen we hiervan geen algemene terugkoppeling ontvangen. Mochten er bijkomende besmettingen of 
nieuwe maatregelen komen, dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.  
 
Vierde leerjaar 
Gisteren heeft een leerling uit het vierde leerjaar een positief testresultaat ontvangen. Aangezien de leerling 
woensdag voor het laatst op school was, zijn er geen risico contacten geweest met leerlingen of personeelsleden. 
Er moeten voor onze school geen maatregelen genomen worden. 
 
Werkgroep zelfstandigheid 
De afgelopen periode hebben de collega’s van de werkgroep zelfstandigheid verder gewerkt aan de werkwinkel 
voor de lagere school. We zijn erin geslaagd om een lijn uit te werken op schoolniveau. Na de vakantie starten 
we (in een testfase) met een nieuwe, aangepaste werkwinkel.  
 
Werkgroep ZILL 
Ook de werkgroep ZILL heeft niet stil gezeten… Er werden afspraken gemaakt over een dagelijks leesmoment 
doorheen de lagere school. We kiezen voor een schooleigen aanpak, gebaseerd op de methode ‘Kwartiermakers’ 
en aangevuld met de zaken die we als sterk ervaren uit de aanpak die reeds uitgetest werd in onze school.  Onze 
aanpak zet voornamelijk in op de leesmotivatie bij onze leerlingen. We willen dat kinderen graag lezen en hen 
zo stimuleren om veel te lezen. We trachten op die manier ook het technisch lezen bij onze kinderen te verhogen. 
We vinden het belangrijk dat het leesmoment doordacht wordt ingepland. We willen de kwaliteit voorop stellen 
en plannen daarom het leesmoment in meteen ’s ochtends, bij aanvang van de lessen. Op die manier is er ook 
samenhang doorheen heel onze (lagere) school.  
Deze week werden alvast heel wat boekenhoeken in de klassen onder handen genomen. Zijn jullie al benieuwd 
naar het resultaat?  
 
Werkgroep scholenband 
Ondertussen heeft ook onze werkgroep scholenband grootse plannen… Naast onze scholenband met Ecuador 
willen we graag een duurzaam Noord-Zuid partnerschap uitbouwen met een school in Zuid-Afrika of Zambia. Op 
die manier trachten we de blik van onze kinderen nog meer te verruimen en kunnen we hen ook een ander stukje 
van de wereld laten ontdekken.  
Het is nu spannend afwachten of er een ‘match’ voor onze school zal gevonden worden... We kijken er alvast 
naar uit! 
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Oproep! 
Voor de muzische buitenhoek in de kleuterschool zijn we nog op zoek naar een aantal materialen. Kan je ons 
hierbij helpen? Geef dan een seintje aan juf Lief. Je kan haar bereiken via lief.aerts@scharrel.be.  
 

▪ Oude potten en pannen 
▪ Emmers (mayonaise) 
▪ Vergiet 
▪ Bakvormen of cupcakes (ijzer) 
▪ Wasbord 
▪ Ovenplaten 
▪ Palet (in goede staat) 
▪ Haspel 

 

 
 

We wensen alle kinderen een fijne paasvakantie toe!  

We kijken ernaar uit jullie terug te verwelkomen om 19 april.  

Blijf ondertussen voorzichtig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.   

 

lief.aerts@scharrel.be

