Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS

G

eboortes: Proficiat aan Selena
(2Kb) met de geboorte van haar
zusje Olivia.

BIJSCHOLING

V






olgende bijscholingen zijn binnenkort gepland:
 Op vrijdag 22/03/2019 gaan
juffrouw Hild Van De Pol en juffrouw Christel Cornelissen naar de
zorgnetwerkdag te Retie.
Op maandag 25/03/2019 en dinsdag
26/03/2019 gaat Floor Leemans een
bijscholing volgen over verloven,
moederschapsrust en ziekteverloven
te Brussel.
Op donderdag 25/04/2019 gaat juffrouw Ann Van Der Voort naar de
vormingsdag katholieke godsdienst
te Mol.
Op donderdag 25/04/2019 gaat juffrouw Tinne Rijkers de bijscholing
‘Problemen met lateralisatie bij
kleuters’ volgen te Vorselaar.

KRIEBELTEAM

O

p woensdag 27/03/2019 komt
het kriebelteam langs voor een
controle in de klassen waar
vorige keer neten zijn gevonden. Gelieve in deze klassen geen gel in het haar
te doen of moeilijke kapsels te maken!

FISCALE ATTESTEN

V

olgende week worden de fiscale
attesten voor de opvang van
2018 bezorgd. Dit attest wordt
slechts éénmalig uitgereikt. Je kan dit
attest bij je belastingaangifte voegen.

TERREUR

KLEDINGINZAMELING

e recente aanslagen in NieuwZeeland, Nederland en de
verjaardag van de aanslagen
in Brussel brengen ongetwijfeld gesprekken op gang onder leerlingen en
waarschijnlijk ook ouders. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers
van terreur en hun vrienden en familie. Stedelijke en gemeentelijke scholen blijven werken aan verbondenheid
en zetten in op de meerwaarde die
diversiteit biedt, geïnspireerd door de
Beginselverklaring neutraliteit.

an 01/04/2019 tot en met
05/04/2019 organiseren wij opnieuw een kledinginzameling ten
voordele van de nieuwe school.
Waar: Kleding en textiel mogen
tijdens de schooluren naar
onze school gebracht worden.
Wat: Kleding, schoenen, huishouden bedtextiel.
Wat NIET: Tapijten, knuffels,
kussens en dekbedden.
Hoe: Verzamel alles in plastic
zakken en sluit deze heel goed.
Voor vragen kan je op school terecht:
014 65 63 86 of info@gbsravels.be
Helpen jullie ons mee? Alvast hartelijk
bedankt!

D

OUDERCONTACT

O

p woensdag 03/04/2019 en
op donderdag 04/04/2019
organiseren we voor de ouders van onze leerlingen van de lagere
school een oudercontact. Ouders krijgen zo de gelegenheid om tijdens een
gesprek van een tiental minuten met
de klastitularis en/of zorgcoördinator
de behaalde resultaten en andere
schoolse zaken te bespreken. De uitnodigingen zijn reeds bezorgd.

ONTHAALMOMENT

O

p woensdag 27/03/2019 van
11.00 u tot 11.45 u organiseren we in 1Kd van juffrouw
Bie Vloemans een onthaalmoment.
De ouders en nieuwe kleutertjes, die
na de paasvakantie of na het hemelvaartsweekend voor de eerste keer
naar school mogen komen, zijn uitgenodigd.
Alle kleuters zijn welkom. Dank voor
het vertrouwen!

V

GODSDIENSTKEUZE

O

p dit moment zijn we al volop
het volgende schooljaar 20192020 aan het voorbereiden.
Daarom vragen we in de maand april
aan de ouders van de kleuters uit 3Ka en
3Kb welke godsdienstkeuze zij voor hun
kinderen in de lagere school maken. We
bezorgen het keuzeformulier aan de betrokken ouders.
Boodschap aan ALLE ouders: Bij de
inschrijving van uw kind in de lagere
school hebt u als gezinshoofd of voogd
een keuze gemaakt tussen een cursus
godsdienst of niet-confessionele zedenleer. U kan eventueel deze keuze voor
het volgende schooljaar wijzigen. De
nieuwe keuze moet eind juni aan de
school zijn gemeld. Dank!
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LUIZEN

NATKAMMETHODE

e laatste tijd merken we een
hardnekkig luizenprobleem in
onze school. De luizen en neten
wegkrijgen en –houden, is niet altijd
even gemakkelijk. Daarom willen we
nog eens uitgebreid de behandeling van
luizen of neten toelichten zodat je weet
wat je moet doen als jouw kind met
neten of luizen te maken krijgt. Na elke
schoolvakantie worden alle kinderen
van onze school op neten en luizen gecontroleerd door het kriebelteam. De
ouders worden op de hoogte gebracht
als er neten of luizen zijn aangetroffen.

m neten en luizen op te sporen, maar ook om ze te bestrijden, kan je de natkammethode
gebruiken.
Wat heb je nodig:
 Gewone shampoo
 Gewone conditioner
 Gewone kam
 Luizenkam
 Tandenstoker
 Witte servetten of keukenrol
Hoe ga je te werk:
 Maak het haar nat. Was het haar met
een gewone shampoo. Spoel het haar
goed uit met water (niet drogen).
 Doe veel conditioner
(crèmespoeling/balsem) op het haar.
Verdeel deze over het haar. Wrijf het
goed in (niet uitspoelen).
 Kam het natte haar los met een gewone kam.
 Buig voorover en
kam met een luizenkam van nek
tot voorhoofd.
Begin bij het ene
oor en schuif bij
elke kambeweging
een beetje op naar het andere oor.
Duw de kam dicht tegen de hoofdhuid aan.
 Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan het
witte keukenpapier
en kijk of je luizen
kan zien. Met een
tandenstoker kan je de luizen uit de
kam verwijderen.
 Kam een tweede
keer in de andere
richting met de
luizenkam: van
voorhoofd tot nek.
Begin ook deze bij
het ene oor en eindig bij het ander. Duw de luizenkam
dicht tegen de hoofdhuid aan.
 Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan het witte keukenpapier en kijk of je luizen kan zien. Met
een tandenstoker kan je de luizen uit
de kam verwijderen.
 Spoel de conditioner uit het haar.
 Droog het haar met een handdoek.
 Spoel de kammen met heet water.
De hele kambeurt duurt zeker 15 tot 20
minuten. Herhaal minstens om de 2 à 3
dagen gedurende 2 weken. Als je de
eerste dag alle luizen hebt verwijderd,
kunnen er tot 2 weken daarna nog
nieuwe luizen uit de neten komen die
je niet hebt verwijderd.

D

BEHANDELING LUIZEN 1

W

anneer je kind neten of luizen heeft, moet je de haren
van het kind behandelen:
 In de apotheek vind je zeer efficiënte
producten, maar ook de behandeling
met deze producten moeten herhaald
worden. Minstens 2 keer met tussenpauzen van 9 dagen. Vraag hierover
meer raad aan je apotheker.
 Met de natkammethode kan je controleren of je kind neten of luizen heeft,
maar hiermee kan je ook het probleem
behandelen. Deze methode leggen we
later in dit Flapuitje uit. Deze methode is goed als het probleem langer
aansleept en je de neten en/of luizen
niet meteen weg krijgt. De producten
van de apotheker kunnen op langere
termijn voor irritatie zorgen, dat heb
je met de natkammethode niet. Maar
ook deze methode moet veel herhaald
worden!

BEHANDELING LUIZEN 2

W

anneer je kind neten of luizen heeft, moet ook al het
textiel in je woning goed
gewassen worden. Wij sommen even
op waar je aan moet denken:
 Kleding, knuffels, bedlinnen, handdoeken en kussenslopen van ALLE
gezinsleden op 60° uitwassen.
 Kammen en haarborstels ten minste
15 minuten in heet water leggen met
een luizendodend middel. Desinfecteren met alcohol van 70° kan ook.
 Voorwerpen die niet nat mogen worden of verwarmd kunnen worden, kan
je 10 dagen luchtdicht in een plastic
zak bewaren.
 Eventueel de kleding 2 dagen in een
diepvriezer bewaren.
 Stoelen, kussens, matten en autobekleding grondig stofzuigen.

O

ALLERGIE

T

egen de paasvakantie trakteert de
ouderraad. De paashaas komt
dan langs. Sommige kinderen
zijn allergisch voor bepaalde voedingsstoffen (chocolade). Om problemen te
voorkomen, stellen we voor dat de ouders zelf een alternatief voorzien voor
hun allergisch kind. Zo weten de ouders
dat hun kind geen foute voedingsmiddelen krijgt. De rekening kan je gewoon
binnenbrengen en wordt terugbetaald.

HUISWERK

S

oms werken kinderen van de
lagere school nogal lang aan hun
huiswerk. In het schoolreglement staat hierover het volgende vermeld wat heel belangrijk is:
Huiswerk omvat het geheel van studieopdrachten en taken die te vervullen
zijn buiten de schooluren. De huistaken
en de lessen worden in de schoolagenda
genoteerd. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet of niet maakt, kan de leerkracht de nodige maatregelen nemen.
Het is een aanmoediging voor de kinderen wanneer de ouders voor het huiswerk de nodige belangstelling en interesse opbrengen.
Frequentie van huiswerken:
Op de volgende dagen geven we huiswerk mee:
1ste leerjaar tot en met 4de leerjaar:
maandag, dinsdag en donderdag.
5de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag.
Tijdens de volgende dagen geven
we geen huiswerk: met Ravels kermis,
het grootouderfeest, het Sinterklaasfeest, Driekoningen en in de vakantie.
Tijdsduur van het huiswerk:
De volgende tijd kan aan het schriftelijke huiswerk worden gespendeerd:
1ste en 2de leerjaar: opdracht moet af
kunnen zijn binnen de 30 minuten.
Langer dan 40 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het
werk.
3de en 4de leerjaar: opdracht moet af
kunnen zijn binnen de 40 minuten.
Langer dan 50 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het
werk.
5de en 6de leerjaar: opdracht moet af
kunnen zijn binnen de 50 minuten.
Langer dan 60 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het
werk.

