Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

HERDENKING WO I

D

e gemeente Ravels wil ook dit
jaar aandacht besteden aan de
herdenking van “100 jaar Groote Oorlog” op zondag 11/11/18.
Volgende planning is opgesteld:
1. Misviering om 10.00 u in de kerk van
Sint-Michiel te Weelde.
2. Omstreeks 11.00 u stoet met oldtimers
van de kerk naar het gemeentehuis toe.
3. Herdenking gesneuvelden aan het monument op het gemeenteplein Weelde.
4. Na de toespraak van de burgemeester
lezen enkele kinderen een tekst voor.
5. Fanfare Sint-Nicolaüskring Weelde
zorgt voor de muzikale begeleiding.
6. Op het einde wordt er een bloemenkrans aan het monument neergelegd.
Het zou heel fijn zijn om heel wat kinderen en (groot)ouders te mogen begroeten op dit herdenkingsmoment.
Meer informatie kan je terugvinden op
de website: www.ravels.be

voor kinderen en volwassenen: een moment van gezellig en intiem samenzijn.
Voorlezen is het leukste kwartiertje van
de dag! Meer informatie en tips over
voorlezen kan je terugvinden op de website: www.voorlezen.be
Op woensdag 21/11/18 van 14.00 u tot
15.00 u wordt er in de bib van Ravels
ook voorgelezen voor alle kleuters. Er is
geen inschrijving nodig.

WO I

O

p vrijdag 09/11/18 om 10.00 u
nemen de kinderen van het 5de
en 6de leerjaar van onze school
deel aan een korte herdenkingsplechtigheid WO I aan het monument van de
gesneuvelden naast de kerk van Ravels.
VOORLEESWEEK
De burgemeester en leden van de gemeenteraad leggen een bloemenkrans
an 17 tot 25 november 2018 is
neer aan het monument. De kinderen
het Voorleesweek. Deze jaarlijks krijgen een korte toelichting. Er wordt
terugkerende campagne wil vol- een kort stiltemoment gehouden en de
wassenen aanmoedigen om vaak voor te Last Post wordt gespeeld.
lezen aan kleine en grote kinderen.
Het is de bedoeling dat kinderen besefThuis, in de kinderopvang of op school, fen dat er niet altijd vrede in ons land is
samen met kinderen in boeken kijken en geweest en dat voor deze vrede in het
voorlezen, stimuleert niet alleen de taal- verleden er vele mensen zijn gestorven.
ontwikkeling, maar betekent plezier
Iedereen is welkom!

V

GROOTOUDERFEEST

O

p donderdag 18/10/18 ging het
grootouderfeest met als thema
“Herfst” door op de parking
van onze containerschool. Omdat de
verlichting van GC De Wouwer stuk
was, kon het grootoudersfeest niet in de
podiumzaal doorgaan.
Ook buiten was het een mooi grootouderfeest vonden de grootouders.

HERDENKINGSBORD

O

p zaterdag 10/11/18 om 14.30 u
wordt een nieuw herdenkingsbord WO II ingehuldigd aan de
kerk van Ravels.
Het is de bedoeling met dit nieuwe herdenkingsbord om alle oorlogsslachtoffers, krijgsgevangenen en burgerlijke
slachtoffers van WO II van onze gemeente te herdenken. Welkom!
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TUTTI FRUTTI

O

Chocola heb je niet nodig,
Snoepjes zijn totaal overbodig
Maar toch zijn er kinderen,
Moet je weten,
Die dat dagelijks vergeten!

nze school neemt weer deel aan
het Tutti Frutti fruitproject.
Woensdag is DE fruitdag. De
koek blijft dus die dag thuis.
Nochtans ben je met een koek of wat
Het fruitproject is gratis door enkele
fruit, héél ver op de anderen vooruit.
sponsors. De Europese Gemeenschap
sponsort 3 euro per kind en het gemeenDus wees vanaf nu
tebestuur besteedt 2 euro per kind. De
« een gezonder mens »!
rest, ongeveer € 4,00 per kind, wordt
En voldoe meteen
door de ouderraad betaald, omdat zij
Aan de juffen en meesters hun
gezondheid en fruit eten heel belangrijk
wens! ! !
vinden.
Natuurlijk mogen we ook de leverancier
SCHOOLFOTOGRAAF
niet vergeten, die deze stukken fruit zo
goedkoop op onze school levert.
e verkoop van de klasfoto’s en
Dit schooljaar is dit weer het “Kempisch
individuele foto’s verloopt via
Fruit”, Heieinde 70 te Oud-Turnhout.
de webshop van foto Demarsin:
Elke woensdag leveren zij een lekker
www.webshop.fotodemarsin.be
stuk fruit of groente.
De fotograaf sluit deze webshop op
Hartelijk dank aan alle sponsors!
woensdag 21/11/18. Dit betekent dat
ouders vanaf die datum geen foto’s meer
KRIEBELDAG
kunnen bestellen. Gelieve hiermee rekening te houden!
et Kriebelteam onderzoekt alle
kinderen van de school op luiKempisch Fruit zorgt voor
zen of neten op woensdag
lekker
en gezond FRUIT! ! !
07/11/18 ! ! ! Let op : Geen gel in het
Heieinde 70 te Oud-Turnhout
haar of moeilijke kapsels die dag ! ! !
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AFHALEN KINDEREN

D

e ouders van onze kleuters mogen hun kinderen in de klas
afhalen. De kinderen, die worden afgehaald, kunnen nooit zonder
begeleiding de speelplaats verlaten!!!
De ouders van kinderen uit de lagere
school wachten aan de schoolpoort op
het belsignaal. Zij mogen dan hun kinderen op de speelplaats afhalen.

HALLOWEEN

O

p vrijdag 26/10/18 organiseerde
de ouderraad een Halloweenwandeltocht in de bossen rond
de school. De tocht was een enorm succes. Dank aan de ouderraad en alle vrijwilligers voor dit griezelige initiatief.

OUDERCONTACT 1ste lj

V

oor de ouders van de leerlingen
van het 1ste leerjaar gaat het
eerste oudercontact door op
woensdag 05/12 of donderdag 06/12/18.
Tijdens een gesprek (zonder kinderen)
tracht de leerkracht aan de ouders een
beeld te geven van hoe hun kind zich
voelt en functioneert in de klas.
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