Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 27 MEI 2022
Personeel
Deze week hebben we meester Chris helaas moeten missen op school. Zijn vader is vorige week gestorven. We
wensen meester Chris en zijn familie heel veel sterkte toe bij dit enorme verlies.
Juf Kaat start vanaf volgende week terug (halftijds) in onze school. Voor de continuïteit in het vijfde leerjaar en
in het belang van de opvolging van de kinderen werd besloten dat juf Kaat de komende weken een ambulante
taak zal opnemen. Juf Eline blijft de kinderen van klas 5b de komende weken opvolgen en begeleiden.
We wensen juf Kaat veel succes met deze nieuwe start en kijken ernaar uit om haar terug bij ons te hebben.
Ook heten we juf Hanne Schrickx van harte welkom in onze school. Zij zal de komende weken de kleuters van de
Regenboogklas (samen met juf Martine) onder haar vleugels nemen.
Sportdag kleuterschool
Woensdag is het sportdag voor onze kleuters. De activiteiten gaan door in en rond de school. We vragen om de
kleuters sportieve kledij aan te geven. Een rugzakje is die dag niet nodig. Wij zorgen voor water om te drinken
en een lekker tussendoortje.
Schoolbezoeken
Woensdag gaan een aantal collega’s van de lagere school op schoolbezoek in Brasschaat. We doen daar inspiratie
op om ons huidige traject rond zelfstandigheid verder vorm te kunnen geven.
Uitstappen en activiteiten volgende week
Maandag 30 mei 2022
Dinsdag 31 mei 2022
Woensdag 1 juni 2022
Vrijdag 3 juni 2022

Uitstap ponyhoeve (tweede kleuterklas)
Cursus EHBO (vijfde leerjaar)
Zitdag CLB (kleuterschool)
Sportdag (kleuterschool)
Schoolbezoek zelfstandigheid
Uitstap Begijnhof (eerste leerjaar)
Uitstap Hidrodoe (derde leerjaar)
Uitstap Rijmenam (zesde leerjaar)

Het Scharrelteam wenst jullie een zonnig verlengd weekend en een fijne week toe!

Basisschool Scharrel - Witherenweg 2, 2322 Minderhout
 03 314 64 21 -  info@scharrel.be -  www.scharrel.be
KBC BE45 7333 2823 4589

KOBA Hoogstraten vzw - BE 0447.910.762
Maatschappelijke zetel Nooitrust 4, 2390 Westmalle
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

