Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 22 APRIL 2022
Scholenband Zambia
Helaas hebben we geen goed nieuws. Omwille van vertraging bij het verkrijgen van hun
visum, zijn onze collega’s uit Zambia niet op het geplande tijdstip richting België kunnen
vertrekken. Het bezoek was tot in de puntjes voorbereid. We keken er ook heel erg naar
uit om onze nieuwe partners aan jullie voor te stellen tijdens de feestelijke opening van
ons huis. Helaas heeft het niet mogen zijn. Natuurlijk is uitstel geen afstel. We hopen
Nellie en Patricia in onze school te mogen ontvangen op maandag 2 mei.
Muurschildering
Het zonnetje was deze week van de partij. Ideaal weer om te starten aan onze
gloednieuwe muurschildering in de tuin van de Koestraat. Op de muurschildering vinden
jullie de afbeelding met de affichepaal (groeiwijzer bovenbouw) terug. Ook de slagzin
van onze school en de waarden achter onze visie werden opgenomen in het ontwerp.
Zijn jullie al benieuwd? Het resultaat kunnen jullie volgende week komen bewonderen!
Opening woning Koestraat
Het is bijna zover! Volgende week zaterdag verwelkomen we jullie graag in het nieuwe huis van onze school.
Tussen 11 en 17 uur zetten we onze deuren open en kunnen jullie kennis maken met de nieuwe lokalen en groene
speelplaats. Iedereen is van harte welkom. De ingang is voorzien via de voordeur in de Koestraat. We voorzien
een fietsenparking op de sportspeelplaats. Heel graag tot dan!
Belangrijk!
Zorg voor een opgeladen smartphone. Deze heb je nodig tijdens de wandeling door het huis.
Warme oproep!
Kinderen die dat wensen kunnen nog steeds inschrijven voor het vrij podium.
Tijdens de optredens kunnen (groot)ouders genieten van een drankje op het terras.
Uitstappen en activiteiten volgende week
Dinsdag 26 april 2022

Vrijdag 29 april 2022
Zaterdag 30 april 2022

Zitdag CLB (lagere school)
Alles met de bal (derde en vierde leerjaar)
Bezoek ASO Spijker (zesde leerjaar)
Kleuterzwemmen (derde kleuterklas)
Opening woning Koestraat

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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