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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 10 FEBRUARI 2023 

 
Week tegen pesten 
Ondertussen is de ‘Week tegen pesten’ gestart. Deze week bracht (een ongelukkige) Scharrelkip alvast een 
bezoekje aan onze school. Als school vinden we het belangrijk dat al onze kinderen zich ‘Kip-lekker’ in hun vel 
voelen. Daarom doen we mee aan de actie ‘Stop it! Stip it!’. In de loop van volgende week voorzien we 
verschillende activiteiten rond dit thema en verzamelen onze leerlingen 4 stippen op hun hand.  
 

Carnaval 
De krokusvakantie komt steeds dichterbij. Vooraleer we de vasten induiken, laten we ons eerst nog eens goed 
gaan met carnaval. Dit schooljaar feesten we opnieuw op woensdag in de kleuterschool en op vrijdag in de lagere 
school. De kinderen mogen ’s morgens verkleed naar school komen. We adviseren om geen dure verkleedkleren 
te kopen, maar zoveel mogelijk zelf creatief aan de slag te gaan. Confetti en spuitbussen zien we liever niet op 
school. Serpentines kunnen natuurlijk wel. We maken hierover afspraken met de kinderen.  
Verder vragen we om geen aanstootgevende outfit uit te kiezen, zo wordt het een fijn feest voor iedereen!  
 

Ook de andere dagen van de week staan in het teken van carnaval. Naar jaarlijkse traditie werken we met een 
dresscode doorheen de hele week. Een overzichtje…  
 

 
 

Opgelet! Het is niet de bedoeling dat jullie hiervoor iets gaan kopen. Een leuk accessoire is voldoende.  

 
Lees verder op de volgende pagina! 
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Stoet kleuterschool 
Als het weer geen stokken in de wielen steekt, stappen de kinderen van de kleuterschool op woensdag door 
Minderhout. We vertrekken omstreeks 9 uur aan de kleuterschool. Via het kleine paadje wandelen we richting 
De Kuip. Vervolgens steken we over richting de Koestraat en brengen we een bezoekje aan de lagere school. We 
wandelen hier over de speelplaats en zetten onze tocht verder via de Markwijk. Aan het einde van de straat 
draaien we rechtsaf om zo via de Witherenweg en het smalle gangetje terug over te steken naar de Schoolstraat.  
(Verklede) toeschouwers zijn uiteraard heel welkom langs het parcours! 
 

Belangrijk! De kleuters mogen op woensdag een muziekinstrumentje meebrengen. Zo maken we van 
de stoet een groot muzikaal feest. Vergeet niet de naam van uw kleuter op het instrumentje te noteren.  

   
Stoet lagere school 
Op vrijdag is het de beurt aan de kinderen van de lagere school om de straten van ons dorp te trotseren. We 
vertrekken om 13.30 uur en gaan via de Witherenweg naar de Kapeldreef. Van daaruit steken we over naar de 
Venhoefweg. Via het Kerkhofpad bereiken we de kleuterschool. Hier houden we een korte pauze op de 
speelplaats. Nadien zetten we onze tocht verder via de Schoolstraat, de Sint-Michielstraat, de Gemeentestraat 
en De Kuip. Via de Koestraat stappen we opnieuw naar de lagere school. Dankjewel aan de fanfare om ons te 
begeleiden tijdens de stoet!  
 

Zoals steeds zijn versierde go-carts die dag van harte welkom. We vragen om deze ’s ochtends op de 
sportspeelplaats te parkeren. Samen maken we van deze optocht een groot feest! 
 
Allergieën 
Na de stoet staan, zowel op woensdag als op vrijdag, de leden van de ouderraad paraat om de kinderen te 
verrassen met heerlijke pannenkoeken. Mmmh… We kijken er alvast naar uit!  
Sommige kinderen zijn allergisch voor melk, gluten of andere voedingsstoffen die in een gewone pannenkoek 
worden verwerkt. We vragen daarom aan de ouders waarvan kinderen een allergie hebben, om op woensdag 
(kleuterschool) of op vrijdag (lagere school) zelf één of twee pannenkoeken te voorzien en mee te geven naar 
school. De helpende handen van de ouderraad zullen deze met liefde en plezier opwarmen. Mogen we vragen 
om dit ook even via mail door te geven aan de klasleerkracht? Alvast bedankt! 
 
Trouwen derde kleuterklas 
Op Valentijnsdag mogen onze kleuters van de derde kleuterklas net zoals ‘grote mensen’ trouwen in het stadhuis 
van Hoogstraten. Burgemeester Marc Van Aperen zal de huwelijken voltrekken.  
Op deze dag vieren we de vriendschapsbanden van de kleuters en leren de kleuters hoe een huwelijksceremonie 
eruit ziet. Ook een feestelijke receptie mag niet ontbreken. We kijken alvast uit naar deze dag gevuld met liefde! 
 
Valentijnsdag 
De afgelopen weken werkten onze kinderen aan een leuke verrassing voor hun ouders. Op Valentijnsdag zetten 
we jullie graag in de bloemetjes en zeggen we voluit “Ik zie je graag”. Zijn jullie al benieuwd?  
 
Letterfeest 
Ook in het eerste leerjaar vieren we volgende week feest. De kinderen kennen ondertussen namelijk alle letters 
en dat mag gevierd worden. Op woensdag 15 februari houden we een groot letterfeest. De kinderen doen een 
letterspeurtocht en een letterbingo. Natuurlijk mag ook de uitreiking van hun letterdiploma niet ontbreken!  
 
Personeel 
De laatste week voor de krokusvakantie betekent ook dat we stilaan afscheid moeten nemen van juf Hanne. Na 
de krokusvakantie komt juf Julie terug na een deugddoend bevallingsverlof met haar zoontje Kamiel.  
Juf Julie neemt dan de fakkel over van juf Hanne. We willen juf Hanne graag bedanken voor haar inzet in de 
Regenboogklas.  
 

 
Lees verder op de volgende pagina! 
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Oudercontacten lagere school 
Ondertussen zijn de oudercontacten in de kleuterschool voorbij. We danken alle ouders voor hun aanwezigheid. 
Volgende week is het de beurt aan de lagere school. De groeiwijzers werden aangevuld, we kijken er alvast naar 
uit om met jullie in gesprek te gaan over de vorderingen van jullie kind(eren).  
Zoals steeds maken we graag van deze gelegenheid gebruik om in te zetten op ouderparticipatie. Ook nu hebben 
we een kleine opdracht voorzien voor iedere ouder. 
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 13 februari 2023  Theater (vierde en zesde leerjaar) 
  Dinsdag 14 februari 2023   Theater (eerste kleuterklas) 

Trouwen (derde kleuterklas) 
Megaspelenpaleis (tweede leerjaar) 
Bezoek ASO Spijker (zesde leerjaar) 
Zitdag CLB (lagere school) 

  Woensdag 15 februari 2023  Carnaval (kleuterschool) 
       Letterfeest (eerste leerjaar) 
       Oudercontacten (lagere school) 
  Donderdag 16 februari 2023  Speelmoment (eerste kleuterklas) 
       Oudercontacten (lagere school) 
  Vrijdag 17 februari 2023   Carnaval (lagere school)   
     
   
     

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!  


