Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

DE GROTE BOUW

D

e oude school is afgebroken en
helemaal opgeruimd. Tijdens de
vakantie lag de bouwgrond er
maar kaal bij.
Ondertussen hebben de archeologen via
proefsleuven ontdekt dat er vooraan op
de speelplaats van de Kerkstraat waarschijnlijk een oude nederzetting uit de
Middeleeuwen heeft gestaan, wat ook
heel logisch lijkt zo dicht in de omgeving van de kerk.
Er werden namelijk afdrukken van greppels, een waterput en ook enkele Middeleeuwse potscherven gevonden.
Het archeologenbureau vindt dit natuurlijk heel interessant en wil dit gebied
(een 2000 m²) opnieuw onderzoeken.
Vorige week is men hiermee gestart en
dit eindigt waarschijnlijk vandaag.
Gelijktijdig met de opgravingen is aannemer Artem vorige week ook gestart
met het uitgraven van de kelders van de
kleuter– en lagere school. Het bouwen
van de school is dus officieel begonnen.

NIEUW 2018-2019

E

en nieuw schooljaar brengt
traditioneel een aantal wijzigingen met zich mee.
 Minder scherpe maximumfactuur:
De maximumbijdrage voor meerdaagse extra-murosactiviteiten wordt verhoogd van 425 euro naar 435 euro.
 Schoolverandering: Een school hoeft
bij schoolverandering geen aangetekende zending meer te versturen naar

In dit nummer:

de vorige school. Elke inschrijving of
schoolverandering wordt via Discimus
elektronisch gemeld.
 Overdracht leerlingengegevens bij
schoolverandering : Het initiatief van
overdracht van leerlingengegevens ligt
bij de uitschrijvende school. Dit geldt
ook bij de overgang van basis– naar
secundair onderwijs. Doel is de individuele studieloopbaan te optimaliseren
en een gerichte aanpak in de nieuwe
school mogelijk te maken.
 Lerarenplatform: De scholengemeenschap Weelde-Ravels (gemeentescholen van Weelde en Ravels) stappen
dit jaar in het pilootproject
“Lerarenplatform”. Via dit platform
krijgen scholen de mogelijkheid om
leraren een aanstelling van 1 oktober
tot einde schooljaar te geven. Deze
leerkrachten kunnen reguliere vervangingen of pedagogische taken in de
school uitvoeren. Onze school kreeg
vanuit dit project 35 lestijden. Dit
wordt als volgt ingevuld: een halftijdse
opdracht of 12 lestijden in de kleuterschool voor Jasmine Mermans en 23
lestijden in de lagere school voor Sanne
Bax.
 Ondersteuningsplatform: Vanaf
01/09/18 is de school lid van het ondersteuningsplatform Antwerpen. Dit platform ondersteunt de school bij hoge
zorgnoden. Hiervoor zijn wel diagnoses of gemotiveerde verslagen van de
leerlingen nodig.
 Permanent rookverbod: In alle scholen geldt een permanent rookverbod
(24uur op 24) voor personeel, ouders
leerlingen en bezoekers. Het verbod

geldt ook voor e-sigaretten.
 Informatieveiligheid en privacy:
Iedere school moest tegen 26/05/18
aan de nieuwe Europese privacywetgeving voldoen. Om helemaal in orde te
zijn, vragen we daarom weldra per
brief de toelating aan ouders om beeldmateriaal en leerlingengegevens zoals
klaslijsten in specifieke omschreven
situaties te mogen gebruiken.

OPENINGSUREN

O

peningsuren van de school:
Elke voormiddag van 8.45 u tot
12.00 u. De kleuters mogen
vanaf 11.55 u in de klas worden afgehaald. Elke namiddag van 13.15 u tot
15.35 u. De kleuters mogen vanaf
15.30 u in de klas worden afgehaald.
Er is ‘s morgens opvang voorzien vanaf
7.00 u tot 8.30 u. Dan begint de speeltijdbewaking. ‘s Avonds is er opvang
voorzien tot 17.30 u.

BEGIN SCHOOL

W

e verwachten de kinderen niet
vroeger dan een kwartier voor
het aanvangsuur van de
school, ‘s morgens om 8.30 u en ‘s middags om 13.00 u, op school. Kinderen,
die toch vroeger aanwezig zijn, worden
in de voorbewaking of tijdens de middag opgevangen.
De prijs van de bewaking of opvang
(ook tijdens de middag) bedraagt
€ 0,40 per begonnen kwartier. Dit
komt op de schoolrekening ! ! !
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We vragen dit ook om veiligheidsrede-

OPVANG

GEZONDHEIDSAFSPRAKEN nen, want als alle ouders binnenstromen,

V

hebben de leerkrachten, die bewaking
lke morgen vanaf 07.00 u tot
doen, geen overzicht meer. Op deze ma08.30 u is er in de oude kantine
nier proberen we de veiligheid van jullie
van de voetbal opvang voorzien.
kinderen te garanderen, want wij willen
Daarna
gaan de kinderen naar de speelniet dat er kinderen ongezien de school
plaats.
‘s
Avonds mogen de kinderen tot
verlaten.
17.30
u
in
de nabewaking blijven. Op
Dank voor het begrip en het vertrouwen.
woensdagmiddag en namiddag is er
geen opvang ! !
ENGAGEMENTSDe buitenschoolse opvangdienst StekelVERKLARING
bees - ’t Warreltje (014/65 53 96) zorgt
voor opvang op woensdagnamiddag en
it het schoolreglement:
Artikel 5: Engagementsverkla- in de herfst-, paas- en zomervakantie.
Let op:
ring :
1. Oudercontacten: De school organiseert  De opvang is er voor ouders, die moeten gaan werken en geen opvang voor
op geregelde tijdstippen oudercontachun kinderen hebben. De opvang is
ten. De ouders en de school zelf kungeen goedkope babysit. Hier wordt wel
nen op eigen initiatief bijkomende
eens misbruik van gemaakt!
oudercontacten voorstellen. De ouder
(s) woont (wonen) de oudercontacten  In de opvang kunnen kinderen iets van
thuis drinken of eten, huiswerk maken,
bij. In de informatiebrochure staan de
maar het is niet de taak van de opvang
concrete data.
om er voor te zorgen dat het huiswerk
2. Voldoende aanwezigheid: De ouders
af is. Het is geen huiswerkbegeleiding.
zorgen ervoor dat hun kind elke

schooldag en op tijd naar school komt. Probeer je kinderen ook op tijd, ten
laatste 17.30 u, in de opvang op te
3. Deelnemen aan individuele begeleiding: Sommige kinderen hebben nood halen. De begeleiders stoppen ook
graag op tijd en willen ook graag op
aan individuele begeleiding. Voor
tijd bij hun familie zijn. Dankjewel!
kinderen, die daar nood aan hebben,
werkt de school vormen van individuFRUITPROJECT
ele ondersteuning uit en ze maakt
daarover afspraken met de ouders,
zoals voorzien in het zorg– en gelijke
it schooljaar neemt de school
onderwijskansenbeleid van de school.
weer deel aan het Tutti FruttiDe ouders ondersteunen op een posifruitproject. Elke woensdag krijSCHOOLAFSPRAKEN tieve manier de maatregelen, die in gen de kinderen een stuk fruit, omdat we
samenspraak zijn genomen.
subsidies van Europa, van de gemeente
4.
Nederlands
is
de
onderwijstaal
van
de
en van onze ouderraad krijgen. We starn het schoolreglement staan volgenschool:
Ouders
moedigen
hun
kind
ten een eerste keer met fruit uitdelen op
de schoolafspraken i.v.m. afhalen en
(eren) aan om Nederlands te leren.
woensdag 05/09/18.
brengen van de kinderen.
Ouders ondersteunen de initiatieven
Fruit eten is gezond ! ! !
Ouders, die hun kinderen zelf naar
en de maatregelen, die de school
school brengen, begeleiden de kinderen
neemt om de eventuele taalachterstand
KRIEBELTEAM
tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen
van hun kind(eren) weg te werken.
enkel in uitzonderlijke gevallen en met
e eerste luizencontrole zal op
toestemming van de directeur, hun kind
STUDIETOELAGEN
woensdag 05/09/18 en op
begeleiden tot in het klaslokaal. Alleen
woensdag 12/09/18 doorgaan,
de ouders van kleuters die voor de eerals er genoeg kriebelouders zijn!
ste maal naar school komen, mogen hun
lk schooljaar kunnen de studieZijn er nog vrijwilligers die het Kriebelkinderen tijdens de eerste twee weken
toelagen worden aangevraagd.
team willen helpen? Laat een seintje!
Wie in de afgelopen jaren een
naar het kleuterklasje begeleiden.
Het is heel makkelijk voor het kriebelWe begrijpen dat de eerste schooldag de toelage kreeg, hoeft zelf geen nieuwe
kinderen nog op de speelplaats worden aanvraag in te dienen. De dienst studie- team als de haren van de kinderen voorgebracht, maar nadien kunnen de kintoelagen schrijft de ouders automatisch dien zijn gewassen en gekamd.
deren, buiten natuurlijk de kleinste kleu- aan. Voor nieuwe aanvragen helpen we Let op: Geen gel in het haar of moeiters, tot aan de schoolpoort worden ge- graag mee om alles in te vullen. Kom
lijke kapsels die dag! ! !
gerust even langs of kijk bij:
bracht.
Het is zo al moeilijk genoeg om alle
www.studietoelagen.be
hoofden nauwkeurig te controleren.

olgende afspraken i.v.m. voeding
en drank gelden vanaf 1 september 2007 in onze school!
Tijdens de speeltijden:
 Tijdens de speeltijd worden alleen
gezonde versnaperingen gegeten. Dit
zijn een stuk fruit, een koek of een
boterham. Geen chocolade (ook niet
op de koek), kauwgom, chips,… De
leerkrachten krijgen de opdracht
om dit nauwlettend in het oog te
houden en desnoods het tussendoortje mee terug te geven.
 Tijdens de speeltijden kan er alleen
maar water worden gedronken.
 Water kan gratis van de kraan of
van de drinkwaterfonteintjes worden gedronken. Men mag ook van
thuis water meebrengen (niet in blik
of glas). Er worden geen andere
dranken toegelaten ! ! !
Tijdens de middag:
 Tijdens de middag wordt het assortiment drank beperkt tot water,
melk, chocomelk, appel- en fruitsap.
 Om de afvalberg te verkleinen, heeft
de school liever dat er niet te veel
drank in brik wordt meegebracht. Er
kunnen herbruikbare flessen of bussen
worden meegebracht. Na de grote verhuis wordt er geen drank meer op
school verkocht, omdat we voor de
bakken drank geen plaats hebben.
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