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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 2 DECEMBER 2022 

 
Bezoek Sinterklaas 
Vandaag verwachten we belangrijk bezoek in de school! Samen met de kinderen maken we er een groot feest 
van. Alle kinderen zetten vandaag ook hun schoen in de klas. Benieuwd of Sinterklaas onze schoentjes zal vullen!  
 

 
 
Vrije dag op maandag 
Wellicht komt Sinterklaas dit weekend alvast bij heel wat kinderen op bezoek. Maandag is er een vrije dag voor 
onze school. We hopen dat de kinderen die dag ten volle kunnen genieten van het nieuwe speelgoed. Maak er 
een fijne dag van!  
 
Kerstsfeer 
Ondertussen is de advent begonnen en kijken we uit naar Kerstmis. Binnen enkele weken is het kerstmarkt in 
onze school. De komende weken brengen we graag wat extra sfeer in onze school…  
De ouderraad voorziet volgende week een kerstboom in de tuin van de lagere school. Kinderen die willen, kunnen 
vanaf donderdag een kerstbal mee naar school brengen om in de boom te hangen.   
 
Helpende handen 
We zijn nog op zoek naar helpende handen voor onze kerstmarkt op vrijdag 16 december. Wie tijd en zin heeft 
om ons die avond enkele uurtjes te helpen, mag een seintje geven via ouderraad@scharrel.be. Alvast bedankt! 
 
Speelplaats lagere school 
Ondertussen zijn we enkele weken aan de slag met de nieuwe werking van de speelplaats in de lagere school. 
De werkgroep volgt de nieuwe werking op en nam de tijd om deze te evalueren. We merken heel wat positieve 
bevindingen. Toch zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. Zo werden er o.a. nieuwe afspraken gemaakt voor 
het gebruik van het leesnest en kunnen kinderen niet langer onbeperkt van speelplaats wisselen.  
 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 5 december 2022  Facultatief vrije dag 
  Dinsdag 6 december 2022   Bezoek ’t Verzetje (vijfde leerjaar) 

Infoavond Bert de Kusser (zesde leerjaar) 
  Vrijdag 9 december 2022   Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


