Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

UITNODIGING !!
Onze ouderraad organiseert opnieuw:
Een carnavalsdrink en playbackshow op vrijdag 1/03/19
van 15.30 u tot 17.00 u
op de parking van de school.
Drankjes aan € 1,00
Je mag natuurlijk verkleed komen.
Hartelijk welkom!!
Jullie willen dit toch niet missen??
FAMILIENIEUWS

G

eboortes: Proficiat aan Emily
(1Kc) met de geboorte van
haar zusje Hailey.

Inte Poppeliers en Tim Coupé in 3A,
Imke Potters en Amber Hermans in
3B, Savannah Van Vugt en Juul Van
Dinther in 4A.
Wij wensen alle studenten welkom
in onze school en veel succes toe.

HULP GEVRAAGD

D

e ouderraad is nog op zoek
naar helpende handen voor de
carnavalsdrink op vrijdag
1/03/19. Help je graag mee? Geef ons
maar een seintje op info@gbsravels.be
of laat het ons weten via telefoon:
014 - 65 63 86. Dankjewel!

STAGES

V

olgende stages worden kortelings gepland:
- Op maandag 25/02/19 en
maandag 11/03/19 komen enkele studenten hun stage volbrengen:

STUDIETOELAGE

Z

owel kleuters als kinderen uit
de lagere school kunnen in
aanmerking komen voor een
schooltoelage. Naar schatting heeft
1 op 4 leerlingen recht op een
schooltoelage. Voor het schooljaar
2018 - 2019 kan men tot 1 juni 2019
een aanvraag voor een school- en
studietoelage indienen. Dit kan digitaal via www.studietoelagen.be of
via een formulier dat je op school
kan verkrijgen. De school wil altijd
helpen om het document in te vullen,
zowel op papier als digitaal. Maak
gerust een afspraak met het secretariaat. Wij maken graag even tijd.

ONTHAALDAG

O

p woensdag 27/02/19 van
11.00 u tot 11.45 u worden
alle nieuwe kleuters, die na de
krokusvakantie op maandag 11/03/19
naar onze school kunnen komen, uitgenodigd om de klas te verkennen. Zij
kunnen met juffrouw Bie Vloemans
van klas 1Kd kennismaken. Hartelijk
welkom en dank voor het vertrouwen.

OUDERCONTACTEN

V

an maandag 18/02/19 t/m donderdag 22/02/19 organiseren
we individuele oudercontacten
in de eerste kleuterklassen 1Ka, 1Kb
en 1Kc. De ouders van de instapklas
1Kd worden in het 3de trimester uitgenodigd. De kleuterleidster tracht een
beeld te geven van hoe de kleuter zich
voelt in de klas. Zij probeert een antwoord te geven op vragen.
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BIJSCHOLING

OVERGANG KS - LS

O

m de overgang van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar
soepel te laten verlopen, mogen de 5-jarige kleuters van 3Ka en
3Kb af en toe eens kennis gaan maken
in het 1ste leerjaar. De kleuters voelen

zich dan echt al ‘groot’. Zo geraken
ze stilaan vertrouwd met de werking
in het 1ste leerjaar en met de leerkrachten. De leerlingen van het 1ste
leerjaar vinden dit ook heel tof, want
zij mogen eventjes terug naar hun juf
uit de 3de kleuterklas. Daarnaast organiseren we ook enkele gezamenlijke activiteiten zoals het voorlezen
door de leerlingen aan de kleuters,
waar iedereen van geniet.

KROKUSVAKANTIE

K

rokusvakantie van zaterdag
02/03/19 t/m 10/03/19. Geniet ervan! Maandag
11/03/19 beginnen we weer met een
frisse start. Die dag is ook een instapdag voor nieuwe kleuters. We
wensen alle nieuwe kleuters hartelijk
welkom in onze school. Wij hopen
dat ze zich snel thuis voelen. Dank
voor het vertrouwen.

PROFICIAT !!

I

n maart is het weer jeugdboekenmaand. Dit jaar is het thema
‘Vrienden voor altijd’. Ook de bib
van Ravels organiseert weer leuke
workshops voor de kinderen van de
lagere school om te spelen, knutselen
en ‘het bibsterspel’ te spelen:
 13/03/13: 3de & 4de leerjaar
 20/03/19: 1ste & 2de leerjaar
 27/03/19: 5de & 6de leerjaar
De workshops vinden telkens plaats
van 14.00 u tot 16.00 u in de bib van
Ravels. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Vol is vol. Inschrijven kan op de website van de
bib: http://ravels.bibliotheek.be

PROFICIAT !!

JEUGDBOEKENMAAND

I

n elke klas werd in januari een klassikale wedstrijd gehouden van
het hoogspringen. Iedereen sprong op zijn best en deed enorm veel
moeite! Hier zijn de resultaten van de beste sprongen per klas. Om
de privacy niet te schenden, vermelden we enkel de voornamen en de
eerste letters van de achternamen:
1ste leerjaar
Ruben M.
85 cm
Puck G.
85 cm
Vic E.
80 cm
Mieke L.
80 cm
Willem V.
80 cm
Kato D.
80 cm
2de leerjaar
Rens C.
90 cm
Mirte W.
90 cm
Maxime M.
90 cm
Ila H.
85 cm
Ilias S.
90 cm
Nieke V.N.
85 cm
3de leerjaar
Mauro V.V.
118 cm
Nina V.E.
105 cm
Brent V.
100 cm
Zhara H.
100 cm
Kalle D.S.
100 cm
Hayley V.
95 cm
4de leerjaar
Sam P.
105 cm
Manou C.
110 cm
Miguel D.R.
105 cm
Lene H.
105 cm
Joppe V.N.
105 cm
Merle B.
100 cm
Lore W.
100 cm
Lenne B.
100 cm
5de leerjaar
Jamal W.
118 cm
Maud V.
115 cm
Thomas V.
115 cm
San D.
110 cm
Mathis M.
110 cm
Charlotte D.
105 cm
Lars V.D.O.
110 cm
Mila V.G.
105 cm
Twan V.
110 cm
Nele W.
105 cm
Sofiane B.
110 cm
Stef H.
110 cm
Seppe V.N.
110 cm
6de leerjaar
Niels V.N.
121 cm
Amelie D.
121 cm
Nantai H.
118 cm
Helena V.
121 cm
Thomas W.
118 cm
Sien B.
115 cm

PROFICIAT !!

V

olgende bijscholingen zijn binnenkort gepland:
 Op dinsdag 19/02/19 gaan
meester Sander De Witte en juffrouw
Janske Broekhuizen naar het netwerkmoment lichamelijke opvoeding te
Oevel.
 Op dinsdag 19/02/19 gaan meester
Jan Hofkens, juffrouw Christel
Cornelissen, meester Sander De
Witte, juffrouw Hild Van De Pol
en Floor Leemans naar een infomoment over een nieuw ouderplatform van Broekx-on-web te Arendonk.
 Op dinsdag 26/02/19 gaan juffrouw Leen Broeckx, juffrouw
Nore Van Riel, juffrouw Hilde
Bols en juffrouw Mies Leemans
naar de inspiratiedagen kleuteronderwijs te Geel.
 Op woensdag 13/03/19 brengen
juffrouw Kelly Van Rooy, juffrouw Hilde Van Accom en juffrouw Stien Swannet een klasbezoek aan de lagere school ‘De Triangel’ te Wuustwezel.
 Op vrijdag 15/03/19 volgen juffrouw Ine Van den Borne en juffrouw Igna Verheyen een bijscholing over hedendaagse Belgische
kunstenaars te Vorselaar.

UITSLAG HOOGSPRINGEN

NIEUWBOUW

D

oor het goede weer schieten de
werken van de nieuwe school
goed op. De ruwbouw van de
kleuterschool is klaar en daar zijn ze
met de façadesteen begonnen.
Hier zijn ze ook al gestart met de elektriciteitswerken. De welfsels liggen op
het gebouw en volgende week zal er
het eerste dampscherm worden opgelegd.
De sporthal is al te zien in de Kloosterstraat. De betonplaten zijn in snel tempo gezet waardoor de contouren helemaal zichtbaar zijn.
Ze zijn ook al bezig met de binnenmuren van de lagere school. Deze worden
uitgevoerd in zandkalksteen
(silicaatsteen).
Er wordt ook al goed nagedacht over
de uitvoering van elektrische technieken en het sanitair van de nieuwe
school.

