Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

SAVED BY THE BELL

O

p vrijdag 05/10/18 neemt de
school deel aan Saved By the
Bell. Deelnemende scholen
laten op het einde van de dag hun
schoolbel langer rinkelen, omdat miljoenen kinderen op aarde de schoolbel zelden of nooit horen rinkelen. Nochtans is
onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Daarom zetten we op de vooravond van de Internationale dag van de
Leerkracht (vrijdag 05/10/18) niet alleen
de eigen leerkrachten in de schijnwerper, maar verdienen alle leerkrachten en
leerlingen in de wereld onze aandacht.
Info: www.savedbythebell.be

GEZOCHT

D

e school en de ouderraad op
zoek naar helpende handen:
Voor het grootouderfeest:
 Opstellen op woensdagavond 17/10/18
van 19.00 u tot 20.00 u.
 Verder klaarzetten op donderdagvoormiddag 18/10/18 vanaf 09.00 u.
 Koffie opdienen op donderdagnamiddag 18/10/18 tijdens het feest vanaf
13.00 u. Opruimen na het feest.
Voor de appelverkoop:
 Rondbrengen van de appelzakken op
zaterdag 13/10/18.
 Appels afhalen omstreeks 09.00 u.
 Rondbrengen appels in de voormiddag
(2 uurtjes), of in de namiddag wanneer
NIEUWBOUW
je in de voormiddag geen tijd hebt.
Heb je tijd en ben je geïnteresseerd?
annemer Artem is ondertussen
Geef je naam door aan het secretariaat
met de nieuwbouw gestart.
van de school: 014 / 65 63 86 of mail
Deze week wordt de torenkraan naar info@gbsravels.be.
nog geplaatst, zodat de grote werken
De school en de ouderraad komen regelkunnen starten. De kelders zijn ondermatige helpende handen tekort. We vratussen gestort. In deze kelders komen de gen telkens in het Flapuitje of op de
magazijnen en de technische ruimtes.
website om hulp. We vermelden er ook
De paswerken van heel de kleuterschool de begin– en einduren bij. Laat je hierwerden ook al uitgezet, zodat we al een door niet afschrikken. We zijn ook al
beter zicht krijgen op de juiste ligging
tevreden met een uurtje hulp. Vele hanen plaatsing. Ook werd de werf degelijk den maken licht werk.
afgeboord met een afsluiting van draad,
zodat de veiligheid is gegarandeerd.

A

ZAKDOEKEN

Z

e zijn er weer die vervelende
snottebellen! En wat missen we
soms? De zakdoeken in onze
broekzak of jas. Denken jullie eraan om
elke dag een zakdoek aan jullie kinderen
mee te geven a.u.b.? Gelieve te naamtekenen, zodat bij verlies ze aan de juiste
persoon kunnen worden teruggegeven.
Dankjewel voor het meedenken!

In dit nummer :

GROOTOUDERFEEST
DONDERDAG
18 OKTOBER 2018
OM 13.30 U
IN DE WOUWER
VOOR GROOTOUDERS
VAN ONZE KLEUTERS
THEMA:
HERFST

ONTHAALDAGEN

G

raag stellen we onze school aan
nieuwe kleuters en hun ouders
voor. Daarom organiseert de
school op regelmatige tijdstippen onthaaldagen. Tijdens deze openmomenten
kan je met je peuter een kijkje komen
nemen in de klas en de school. De nieuwe kleuters kunnen natuurlijk ook altijd
worden ingeschreven aan de hand van
een identiteitsbewijs. De kleuterjuf zal
je de weg naar het secretariaat wijzen.
We kijken alvast uit naar je bezoek!
Onthaaldagen schooljaar 2018-2019:
 Woensdagvoormiddag 24/10/18 van
11.00 u tot 11.45 u voor ouders en de
nieuwe kleuters.
 Woensdagvoormiddag 12/12/18 van
11.00 u tot 11.45 u voor ouders en de
nieuwe kleuters.
 Dinsdagavond 08/01/19: infoavond
voor ouders nieuwe kleuters.
 Woensdagvoormiddag 27/02/19 van
11.00 u tot 11.45 u voor ouders en
nieuwe kleuters.
 Woensdagvoormiddag 27/03/19 van
11.00 u tot 11.45 u voor ouders en
nieuwe kleuters.
 Dinsdagavond 04/06/19 van 18.00 u
tot 19.30 u voor ouders en nieuwe
kleuters instap schooljaar 2018-2019.
Onthaaldagen schooljaar 2019-2020:
 Donderdagavond 29/08/19 van 18.00 u
tot 19.30 u voor alle kleuters en hun
ouders.
 Woensdagavond 04/09/19 voor de
ouders van kinderen van de lagere
school.
 Donderdagavond 05/09/19 voor de
ouders van onze kleuters.
Tijdens het ganse schooljaar is er natuurlijk altijd persoonlijk contact mogelijk en kan er worden ingeschreven.
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JONGERENCROSS

O

SCHOOLFOTOGRAAF

p dinsdag 25/09/18 ging de
jaarlijkse Jongerencross door
voor alle kinderen van alle
scholen van de gemeente Ravels. Die
dag was het weer fantastisch en de heerlijke zon deed heel veel deugd. De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar
reden met de fiets en de kinderen van
het 1ste, 2de en 3de leerjaar mochten
met de bus naar de terreinen van Unitas
(Ravels-Eel) om deel te nemen aan deze
cross.
Een dikke proficiat aan de organisatoren
(sportraad, gemeente Ravels en alle
helpers), want alles verliep weer vlotjes.
Tijdens deze Jongerencross liepen alle
kinderen van onze school weer de ziel
uit hun lijf. Het was een echte nek-aannekrace met de school “De Klimop” van
Ravels-Eel. Toch waren de leerlingen
van Klimop dit jaar iets sneller. Zij hebben de wisselbeker in de wacht gesleept.
Proficiat aan alle lopers van Klimop!
Dank kinderen, dank meester Sander,
dank aan alle vrijwilligers en begeleiders. Het was weer top!
Halloween op vrijdag 26/10/18 !!

O

p woensdag 03/10/18 komt de
schoolfotograaf langs. Die dag
worden klasfoto’s en individuele foto’s gemaakt. Er worden dit
schooljaar geen familiefoto’s gemaakt.

MST

D

e medische dienst van het CLB
begeleidt onze kinderen tijdens
hun schoolloopbaan. Vanaf dit
schooljaar wijzigen de afspraken rond
het medisch schooltoezicht. Het schooljaar 2018-2019 wordt een overgangsjaar.
Volgende leeftijdsgroepen krijgen een
medisch onderzoek:
* de 3-jarige kleuters gaan met ouders
naar het medisch centrum te Turnhout.
* de 4-jarige kleuters kunnen op vraag
van de ouders ook naar het medisch
centrum gaan.
* Het 1ste leerjaar krijgt een beperkt
onderzoek op school.
* Het 6de leerjaar krijgt op vraag van de
ouders een beperkt onderzoek op
school.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 telt de
regeling van het huidig schooljaar met

het 4de leerjaar erbij voor een beperkt
onderzoek op school. De vaccinaties
blijven wel op dezelfde leeftijden doorgaan: 1ste en 5de leerjaar.

BOEKENFEE

D

e kleuters van 2Ka, 2Kb en
2Kc gaan de bib verkennen. Zij
brengen op donderdag 04/10/18
een bezoek aan de Boekenfee van de
bib. Wel spannend hoor!

INFOBROCHURE

D

e informatiebrochure 20182019 wordt deze week uitgedeeld aan de kinderen. De brochure vermeldt heel wat gegevens zoals
adressen en verschillende data. Eventuele foutjes mag je altijd melden aan het
secretariaat.

HALLOWEEN

D

e dagen worden korter, de
nachten langer. In de verte
klinkt een uil. Het schijnt te
spoken in de Ravelse bossen. Een decor
voor Halloween op vrijdag 26/10/18!
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