Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

BIJSCHOLING

JUFFROUW LUT

O
De zon scheen,
de bloemen bloeiden,
de vogels floten.
En toen werd het stil….
Waar je ook bent,
wij zouden het niet weten,
niet in tijd of afstand te meten.
Nu jij slaapt, zonder te dromen
zal je nog altijd in onze dromen
komen.
Wij zullen voor je ademen,
wij zullen voor je voelen en
horen.
Niemand verdwijnt, niets gaat
verloren.
Want niet door jouw lichaam,
maar wel door jouw geest
zal iedereen weten
wie jij bent geweest.
Rust zacht, lieve juffrouw Lut.

FAMILIENIEUWS

G

eboortes: Proficiat Adam (2Ka)
en Yassin (2A) en Sem (1Ka).
Zij zijn grote broer geworden.
Ook proficiat aan juffrouw Igna Verheyen. Zij heeft een zoontje gekregen.

m op de hoogte te blijven van
de vernieuwingen in het onderwijs, volgen onze leerkrachten
regelmatig bijscholingen:
* Op donderdag 20/09/18 volgen juffrouw Wendy Beyens en juffrouw Els
Cornelissen de bijscholing
‘Problemen met lateralisatie (rechts–
of linkshandig zijn?) bij kleuters en
jonge kinderen’ te Vorselaar.
* Op woensdag 10/10/18 volgen juffrouw Sabine Noeyens en juffrouw
Lisy Van der Moeren de bijscholing
‘Stuur jij kleuters? Of sturen zij zichzelf?’ te Vorselaar.
* Op donderdag 18/10/18 gaan Gerda
Evers en Liliane Bruurs naar een ontmoetingsdag voor administratieve
medewerkers te Brussel.
* Op vrijdag 19/10/18 volgt juffrouw
Ann Van der Voort een bijscholing
voor leermeesters katholieke godsdienst te Oud-Turnhout.

FRUITPROJECT

O

p woensdag 05/09/18 is het
fruitproject gestart. Vanaf dan
blijft op woensdag de koek
weer thuis. Het fruitteam helpt ons en
bezorgt alle kinderen een stuk fruit of
groente. We hebben fruitsubsidie aangevraagd. Voortaan krijgen we van de
Vlaamse overheid € 3,00 per kind voor
1 portie fruit/groente per week gedurende 10 weken in het 1ste trimester. Het
schoolbestuur, de gemeente Ravels,
sponsort ook € 2,00 per kind. De ouderraad betaalt een groot deel van de kosten, zodat de ouders voor het fruitproject dit schooljaar niets moeten betalen. Dankjewel ouderraad, gemeente

en Vlaamse overheid hiervoor!
We mogen zeker het Kempisch Fruit,
Heieinde 70 uit Oud-Turnhout niet vergeten, want zij zorgen wekelijks voor
lekker fruit of groente aan een interessante prijs. Ook op de andere dagen
mag je kind natuurlijk fruit meebrengen! Het is heel lekker en gezond!
Kempisch Fruit zorgt voor
lekker en gezond fruit !!! Heieinde 70
te Oud-Turnhout

JONGERENCROSS

O

p dinsdag 25/09/18 organiseert
de gemeentelijke sportraad en
de gemeentelijke sportdienst op
de terreinen van FC Unitas (Broekstraat
te 2380 Ravels-Eel) een jongerencross.
Alle leerlingen van de lagere school uit
Ravels nemen hieraan deel. Voor de
leerlingen van het 1ste t/m het 3de leerjaar zijn bussen geregeld. De andere
leerlingen maken de verplaatsing met
de fiets. Natuurlijk mogen ouders,
grootouders en sympathisanten komen
supporteren.
Een brief met de planning en afstanden
is reeds bezorgd.
Hopelijk lopen onze leerlingen weer
heel hard en brengen ze de wisselbeker
dit schooljaar mee naar de school. Wij
duimen alvast !!

PIERENLOOP

W

ist je al dat veel kinderen en
enkele personeelsleden van
onze school tijdens de Pierenloop heel hard hebben gelopen en
dat we de 1ste prijs van € 250,00 hebben gewonnen als grootste deelnemende
vereniging?? Hartelijk dank aan alle
lopers en aan de organisatoren.
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OUDERRAAD
Wil je graag de school, andere ouders en de leerkrachten
leren kennen?
Wil jij meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van je
kind en het schoolleven?
Help jij graag een handje tijdens de activiteiten van de ouderraad en de school?
Geef je graag advies over actuele thema’s binnen het onderwijs?
Heb je zin in een nieuwe uitdaging? En wil je hier wat tijd voor vrijmaken?
Dan is de ouderraad zeker iets voor jou!
Voor meer informatie en aanmelden mail naar:
ouderraad@gbsravels.be

KRIEBELTEAM

INFOAVOND - CONTACT

O

m ouders goed te informeren
over de school en hun kinderen,
organiseren we op regelmatige
tijdstippen gezamenlijke infoavonden of
individuele oudercontacten. De leerkrachten spannen zich in en nemen
steeds de nodige tijd om deze avonden
goed voor te bereiden. Ze doen er ook
alles aan om de infoavond of oudercontacten zelf in goede banen te leiden. Het
is dan ook heel fijn dat de meeste ouders
zich engageren om op zo’n avonden
aanwezig te zijn. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat sommige ouders, om
welke reden dan ook, niet aanwezig
(kunnen) zijn op deze infoavonden.
Sommige van deze ouders spreken de
dag of dagen nadien de leerkracht aan
voor informatie, als dit natuurlijk past in
de agenda van beiden.
Mogen we daarom vragen dat deze
ouders vooraf met de
leerkracht contact
opnemen om een nieuwe afspraak te maken
a.u.b.?
Natuurlijk mag er, indien nodig, tijdens het schooljaar altijd
contact met de leerkracht worden opgenomen. Dank voor jullie vertrouwen en
medewerking!

FOTO’S

O

p woensdag 03/10/18 komt de
schoolfotograaf langs om klasfoto’s en individuele foto’s te
maken. Dit jaar worden geen familiefoto’s gemaakt. Na een tijdje ontvang je
een brief met een kleine foto van je kind
op en een inlogcode. Met deze code kunnen ouders via de website van de schoolfotograaf inloggen, foto’s bestellen en
online betalen.

O

BOSHUIS

N

atuurpunt Ravels en afdeling
Turnhoutse Kempen hebben de
volledige werking van het Boshuis overgenomen. Er worden regelmatig geleide boswandelingen en themadagen aangeboden. Ook bosklaswerking
wordt georganiseerd. Het 1ste t/m het
3de leerjaar gaan in oktober op volgende dagen naar het boshuis:
* Op maandag 01/10/18: 2de leerjaar.
* Op dinsdag 02/10/18: 1A en 3A.
* Op donderdag 04/10/18: 1B en 3B.
Meer info volgt nog via een brief aan de
betrokken ouders.

HERDENKING W.O. I

p woensdag 05/09/18 kwam het
Kriebelteam langs om alle kinit jaar is het 100 jaar geleden
deren op neten en/of luizen te
dat de W.O. I eindigde. Ook de
controleren. Enkel bij een paar kinderen
gemeente Ravels organiseert
werden levende neten gevonden. Dit is
enkele activiteiten rond deze herdeneen heel goed resultaat! Het bewijst ook king:
het nut van een Kriebelteam. Weet je dat * De dodendraad leeft: Op de plaats van
we nog altijd op zoek zijn naar mensen,
de dodendraad worden krokusbollen
die bij het Kriebelteam willen komen?
geplant om zo een krokuslint te vorBen jij op woensdagvoormiddag na een
men. De medewerking van de leerschoolvakantie vrij en wil je ons helpen?
lingen uit het 5de en 6de leerjaar van
Laat dan maar een seintje: 014 de scholen van Ravels wordt hierbij
65 63 86 of info@gbsravels.be. Dank!
gevraagd. Onze leerlingen zijn ingedeeld ter hoogte van het Kanaal.
Meer info hierover volgt later.
KLASLIJSTEN
* Viering op 11/11/18 in de kerk van
St.-Michiel te Weelde met een
e school verdeelt al enkele jatentoonstelling in het gemeentehuis.
ren geen uitnodigingen voor
* Vredesboom planten: er komt een
verjaardagsfeestjes van kinwinterlinde op het gemeenteplein.
deren meer om pest– en uitsluitgedrag
* Educatief beleefparcours W.O. I: Een
te voorkomen.
interactief en educatief traject dat de
Om toch onze medewerking aan de
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
ouders te verlenen, verdelen we per klas
confronteert met de hindernissen, die
de adressenlijsten van de kinderen. Zo
de vrede in de weg liggen. Op maankomen de uitnodigingen toch in de juisdag 12/11/18 en op dinsdag 13/11/18
te brievenbussen terecht.
is onze school aan de beurt. Hierover
volgt later meer informatie.
*
Tijdelijk
oorlogskerkhof: Op verschilWEEK VAN HET BOS
lende plaatsen in de gemeente komt
een tijdelijk oorlogskerkhof, zoals 4
n 2018 gaat de ‘Week van het bos’
jaar geleden.
door van zondag 14/10/18 t/m zon*
Gedenkplaat
ter nagedachtenis van de
dag 21/10/18 met als thema
oorlogsslachtoffers
wordt voorzien.
‘Rennen, vliegen, springen’. Bewegen

D

D

I

is nog gezonder én plezanter als je dat
in de natuur kan doen. Het Boshuis van
Ravels organiseert in deze week enkele
activiteiten.

Informatiebrochure 2018-2019
is in druk en wordt zo snel als
mogelijk verdeeld.

VRIJAF

O

p vrijdag 28/09/18 hebben
wij onze 1ste vrije dag
gepland. Alle kleuters en
leerlingen hebben die dag vrijaf.

