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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 2 FEBRUARI 2020 

 
 
School-Straten 
Hebben jullie de nieuwsbrief van School-Straten al gelezen? Aarzel niet om dit te doen! De brief bevat heel wat 
belangrijke informatie in verband met het verkeer in onze schoolomgeving.  
Naast de Schoolstraat starten we deze week het project ook op in de Witherenweg. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking om van deze straat een autoluwe straat te maken! 
 

 
 

Personeel 
Nieuws vanuit onze jonge mama’s... Juf Anneleen heeft besloten om dit schooljaar halftijds terug aan de slag te 
gaan. Samen met Juf Anouk zal ze een tandem vormen in het vijfde leerjaar. Zowel juf Anouk als juf Anneleen 
zullen aanwezig zijn voor de oudercontacten.  
 
Ook in het eerste leerjaar is er een wijziging. Het prille babygeluk ten huize juf Carmen werd helaas verstoord 
omwille van een aantal gezondheidsproblemen. Juf Carmen heeft daarom besloten om tot aan de paasvakantie 
thuis te blijven. Juf Ellen blijft de kinderen van klas 1c ondertussen opvolgen en begeleiden.  
 
Juf Martine blijft tot einde schooljaar de vervanging van meester Glenn in het tweede leerjaar op maandag op 
zich nemen.  
 
Krachtige leeromgeving kleuterschool 
Maandag verwachten we Els Menu vanuit het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in onze kleuterschool. 
Els komt de hele dag meedraaien in onze kleuterschool en werpt een kritische blik op onze nieuwe werking 
(klasdoorbrekend werken, aanbod in de hoeken, meespelen en observeren,…).  
Ook woensdag tijdens de studiedag gaan de leerkrachten van de kleuterschool verder met haar aan de slag. We 
trachten onze werking op die manier bij te sturen en waar mogelijk een niveau hoger te tillen.  
 
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 
We hebben deze week een zeer succesvolle laatste sessie met onze pedagogische begeleiders voor 
wereldoriëntatie achter de rug. We hebben alle tools in handen om ons aanbod op schoolniveau verder te 
verfijnen en zien dit op korte termijn realiseerbaar.  
 
Vanuit de pedagogische begeleiding kregen we alvast complimenten voor onze aanpak, het enthousiasme en 
de inzet van ons team. Het aanbod dat we uitgewerkt hebben is kwaliteitsvol en doelgericht. We zijn zeer trots 
en tevreden met het resultaat. Een welgemeende dankjewel aan alle leden van het Scharrelteam!  
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Speelweide kleuterschool 

De grootste werken op het speelplein zijn ondertussen achter de rug. De terrasjes werden aangelegd, de 

zandbakken werden gevuld, het podium staat er en ook onze berg is terug een (groooooote) berg…  

De kleuters én juffen staan alvast te popelen om hier samen mooie en leerrijke momenten te beleven!  

           
 

Navorming en professionalisering 
Op maandag volgen Juf Greet, juf Tinne en juf Noor de navorming ‘Outputbeleid als insteek voor kwaliteitszorg 
in het Basisonderwijs’. We hopen hier heel wat concrete tips op te doen.  
 
Vooruitblik 
Binnenkort is het weer carnaval. Naar jaarlijkse traditie maken we er een knotsgekke week van. Duik dus alvast 
in je verkleedkoffer of haal je creativiteit boven. Een overzichtje van deze week…  
 

Maandag 17 februari 2020  Binnenstebuiten, ondersteboven & achterstevoren 
Dinsdag 18 februari 2020   Black & white 
Woensdag 19 februari 2020  Carnaval (kleuterschool) 

      Fluodag (lagere school) 
Donderdag 20 februari 2020  Gekke kapsels 
Vrijdag 21 februari 2020   Carnaval (lagere school) 

      Fluodag (kleuterschool) 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 3 februari 2020   Observatie Els Menu (kleuterschool) 
 Dinsdag 4 februari 2020   Scharlement 
      Reis rond de wereld (zesde leerjaar) 
 Woensdag 5 februari 2020  Studiedag (vrijaf voor leerlingen) 
 Donderdag 6 februari 2020  Theater (vijfde en zesde leerjaar) 

Medisch onderzoek (klas 4a) 
 Vrijdag 7 februari 2020   Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
       
        

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


