Basisschool Scharrel Minderhout

Ontdek jouw weg onder onze vleugels…

KAKELVERS
NIEUWSBRIEF 14 NOVEMBER 2021
Update corona
We merken op dat een aantal leerlingen in quarantaine zitten omwille van een besmetting binnen het gezin. We
vragen om steeds de richtlijnen vanuit de contact tracing op te volgen. Blijf zeker ook de school op de hoogte
houden van de maatregelen via de klasleerkrachten en het mailadres corona@scharrel.be. Ook bij melding van
een (nieuwe) besmetting vragen we om steeds dit mailadres te gebruiken.
Voor de leerlingen van de tweede kleuterklas is op dit ogenblik verhoogde waakzaamheid van toepassing na een
eerste besmetting bij een leerling die deze week op school is geweest.
Oudercontacten
Volgende week zijn het oudercontacten voor de kleuterschool. We vragen jullie om rekening te houden met
volgende aandachtspunten zodat de oudercontacten vlot en veilig kunnen verlopen.
▪ We vragen ouders om stipt naar school te komen.
▪ Ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het schoolgebouw.
▪ In de gang zijn er stoelen voorzien. Ouders dragen een mondmasker tijdens het wachten.
▪ Wanneer de ouders en de klas- en/of zorgleerkracht tijdens het gesprek neerzitten (op afstand) mag het
mondmasker eventueel uit.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Nascholingen en professionalisering
In functie van ons traject rond zelfstandigheid bekijken we enkele inspirerende praktijkvoorbeelden in andere
basisscholen. Deze week brachten juf Lotte, juf Katrien en juf Eline een bezoek aan de basisschool Mater Dei in
Brasschaat. Volgende week bezoeken we het College in Essen en Basisschool Windekind in Vorselaar. We hopen
opnieuw heel wat inspiratie op te doen.
Uitstappen en activiteiten deze week
Maandag 15 november 2021
Dinsdag 16 november 2021
Woensdag 17 november 2021
Donderdag 18 november 2021

Oudercontacten (kleuterschool)
Oudercontacten (kleuterschool)
Theater (eerste kleuterklas)
Medisch onderzoek (klas 1a)
Theater (tweede kleuterklas)

Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe!
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