Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 4 FEBRUARI 2022
Melding ziekte of (mogelijke) besmetting
Momenteel zijn er nog steeds veel leerlingen ziek thuis omwille van symptomen of besmetting met corona. Graag
willen we ouders vragen om vanaf nu gebruik te maken van een meldingsformulier dat via onze website te
gebruiken is. Op die manier beschikken we meteen over alle nodige gegevens. Alle meldingen worden in een
duidelijk overzicht verzameld, op die manier kan onze administratie meer efficiënt verlopen. Alvast bedankt voor
jullie medewerking.
Het formulier is te vinden op de ‘home pagina’ van onze website, onder de schoolbrochure.

We vragen om steeds contact op te nemen met de huisarts i.v.m. vragen over quarantaineperiodes en/of het
quarantainecertificaat van de kinderen te raadplegen.
Het quarantainecertificaat of ziektebriefje mag per mail bezorgd worden aan de klasleerkracht. Het mailadres
corona@scharrel.be kan nog steeds gebruikt worden bij vragen.
Personeel
Juf Kaat zal helaas nog een hele tijd afwezig zijn omwille van gezondheidsproblemen. We duimen mee voor een
spoedig herstel en wensen haar veel beterschap. Juf Eline Van den Nieuwenhuyzen blijft haar ook de komende
weken vervangen in het vijfde leerjaar. Juf Eline zal ook de oudercontacten op zich nemen.
Geplande werken Markwijk
Begin maart vatten de geplande werken in de Markwijk aan. De werken zullen tot aan de zomervakantie duren.
De veiligheid van onze leerlingen zal gedurende deze periode niet gegarandeerd zijn in de Markwijk.
Na overleg met alle betrokken partijen werd afgesproken dat de fietsenstalling gedurende de werken niet
bereikbaar zal zijn via de Markwijk. Schoolgaande fietsers en voetgangers zullen de ingang via de Witherenweg
moeten gebruiken. We bekijken hoe we dit kunnen organiseren in de Witherenweg.
De woningen achteraan in het doodlopende wegdeel van de Markwijk zullen gedurende de rioleringswerken
onbereikbaar zijn met de auto. Om een basisbereikbaarheid te verzorgen wordt als gunstmaatregel (uitsluitend
voor bewoners) het verbindingspaadje tussen Markwijk en Witherenweg tijdelijk opengesteld. Bewoners worden
uitdrukkelijk gevraagd om het paadje niet te gebruiken tijdens de schoolspitsuren.
Navormingen en professionalisering
Dinsdag volgen juf Tine (Rikkiklas) en juf Julie (Regenboogklas) de navorming ‘Spreken met kleuters’. De kleuters
worden ondertussen opgevangen door juf Bieke en juf Martine.
Op donderdag volgt juf Ruth de navorming ‘Veerkracht als antwoord op stress, angst en faalangst bij kinderen’.
Juf Ruth heeft er (binnen het zorgteam) namelijk voor gekozen om zich te verdiepen in socio-emotionele
moeilijkheden bij kinderen.
Vrijdag staat er voor juf Joke en juf Ilse (eerste leerjaar) een volgende sessie ‘Waarderend coachen’ gepland. We
wensen hen opnieuw een boeiende dag toe! De collega’s van het eerste leerjaar ontfermen zich die dag over de
kinderen van klas 1a.
Lees verder op de volgende pagina!
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Infoavond nieuwe kleuters
De afgelopen week hebben ouders van nieuwe kleuters een welkompakketje ontvangen via een bezoekje aan de
voordeur. We gaven ook heel wat pakketjes mee met broertjes en zusjes van onze school.
Gisteren vond onze digitale infoavond plaats. We willen alle aanwezige ouders bedanken voor hun aandacht en
kijken ernaar uit om samen met jullie op weg te mogen gaan.

Ouders van kleuters die instappen in schooljaar 2022-2023 kunnen hun kind inschrijven op de eerste schooldag
na de paasvakantie. In alle basisscholen van Hoogstraten wordt deze werkwijze gevolgd.
De documenten voor inschrijving zijn te vinden in het welkompakket. Indien jullie wensen in te schrijven, mogen
jullie de formulieren invullen en bezorgen via het schoolsecretariaat. Op dinsdag 19 april 2022 is het de officiële
inschrijfdag. De inschrijvingen starten om 16 uur. We zijn die avond tot 19 uur beschikbaar om de documenten
aan te nemen.
Belangrijk! Kleuters die reeds een broertje of zusje hebben in onze school en/of kinderen van personeel
hebben voorrang en kunnen vanaf 1 maart (in dit geval na de krokusvakantie) inschrijven in onze school.
De documenten mogen meegegeven worden met broertjes en/of zusjes.
Belangrijk! Heb je geen welkompakket ontvangen en wil je graag je kleuter inschrijven voor volgend
schooljaar? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@scharrel.be.
Belangrijk! In het kader van kwaliteitsvol onderwijs hanteren we een capaciteitsbeperking voor onze
school. We vinden het belangrijk om onze leerlingen te omringen met de nodige zorg en aandacht.
We vragen jullie dan ook om de formulieren tijdig aan de school te bezorgen, zodat er zeker een plekje
gegarandeerd is.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 7 februari 2022
Dinsdag 8 februari 2022

G-sport (vierde leerjaar)
Workshop IKO (klas 3c)

Blijf positief, verzorg jullie goed en wees voorzichtig!
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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