Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS

O

verlijdens: Wij voelen oprecht
mee met het verdriet van de
familie bij het overlijden van
hun geliefd persoon:
* de vader van Herman Michielsen,
middagouder is overleden.

BIJSCHOLING

V

olgende bijscholingen zijn op
korte termijn gepland:
* Op donderdag 15/11/18 volgen
meester Sander De Witte en juffrouw
Janske Broekhuizen een vergadering
voor leermeesters L.O te Oevel.
* Op woensdag 28/11/18 volgt juffrouw
Christel Cornelissen een bijscholing
voor vertrouwenspersonen te Weelde.
* Op vrijdag 30/11/18 volgen juffrouw
Christel Cornelissen en juffrouw Hild
Van de Pol een vergadering voor
zorgcoördinatoren te Retie.
* Op vrijdag 07/12/18 volgen juffrouw
Greet Van Gestel en juffrouw Bie
Vloemans de bijscholing ‘Ouders
begrijpen’ te Vorselaar.

FOTO’S

E

r zijn al wat klas– en individuele
foto’s online besteld. De website
staat open voor bestellingen tot
21/11/18. Nadien kunnen nog wel foto’s
worden besteld, maar dan komen er wel
verzendingskosten bij.
Indien gewenst, kan de school een
kaartje met de persoonlijke bestelcode
van je kind opnieuw bezorgen. Kom
maar gerust naar het schoolsecretariaat.

FLUO AAN ?
GOED GEDAAN !

SINTERKLAASFEEST

D

Kinderen genieten daar enorm van.
De bib organiseert op woensdag
21/11/18 van 14.00 u tot 15.00 u een
voorleesuurtje voor de kleuters.
Hartelijk welkom!

e magie van het sinterklaasfeest
behouden, is een taak van de
school en van de (groot)ouders.
Deze magie moeten we zeker bespreken
LUTJESBOOM
met oudere kinderen, die hun mond wel
eens voorbij praten. Als we dit aan deze
eb je onze Lutjesboom aan de
jeugd eens toelichten, kunnen school,
ingang van de kleuterschool al
ouders en (kleine) kinderen weer een fijn
zien pronken? Wij hebben deze
sinterklaasfeest vieren. Werken jullie
boom, een acer palmatum, speciaal gehier aan mee a.u.b.?!?!
kozen voor zijn mooie rode bladeren
tijdens deze periode van het jaar. Met
ALLERGIE
deze boom willen we juffrouw Lut Van
Hees blijvend herdenken. Eind oktober
f en toe wordt er in de school
was haar verjaardag. De boom staat in
met snoepgoed en/of fruit geeen bak. Zo kunnen we de boom mee
trakteerd (Sinterklaas, paaseienaar onze nieuwe school nemen.
ren,…). Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde voedingsstoffen.
VERVANGINGEN
Het is voor ons niet altijd gemakkelijk
om telkens voor die kinderen de juiste
n de kleuterschool is juffrouw Leen
koek of chocolade te voorzien. Vaak
Broeckx een tijdje afwezig wegens
moet het zelfs van een bepaald merk
ziekte. Tot aan haar terugkeer begezijn. Daarom willen we voorstellen dat
leiden juffrouw Bie Vloemans en jufde ouders zelf voor hun allergisch kind
frouw Han Dries de kleuters van 2Ka.
voor een alternatief zorgen. Zo weten de In de lagere school is juffrouw Hilde
ouders zeker dat hun kind geen foute
Van Accom afwezig wegens ziekte.
voedingsmiddelen krijgt. De rekening
Juffrouw Sanne Bax en juffrouw Ine
kan u gewoon binnenbrengen. Indien uw Van den Borne vangen de leerlingen
kind allergisch is en u wilt zelf voor de
van 4B op.
traktatie zorgen, neem dan contact op
Wij wensen juffrouw Leen Broeckx en
met de juf of meester van uw kind. Zij
juffrouw Hilde Van Accom veel beterof hij laat u dan tijdig weten wanneer
schap toe.
een activiteit met traktatie plaatsvindt.
Dank u voor uw medewerking!
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VOORLEESWEEK

V

an zaterdag 17/11/18 t/m zondag
25/11/18 is het ‘Voorleesweek’.
Scholen en opvangdiensten besteden hier veel aandacht aan. Maar ook
ouders of grootouders kunnen voorlezen.

AANKOMST SINT

D

it schooljaar halen we de Sint
met zijn pieten niet aan de brug
af, maar zij komen met paard
en koets naar de parking van onze
school. Het sinterklaasfeest gaat door
op dinsdag 04/12/18. Welkom!
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FLUO-ACTIE

HUIS VAN DE SINT

e dagen worden korter… het
wordt sneller donker buiten…
En als je wakker wordt, is het
nog donker. Zoals u weet is na de
herfstvakantie onze fluo-actie gestart.
‘Zichtbaar zijn’ is heel belangrijk! De
fluoactie verloopt prima. We zien heel
veel fluo in de school!
Om de veiligheid nog meer te verhogen,
is het belangrijk dat ook het licht van je
fiets goed in orde is. Dankjewel voor
jullie medewerking.

p maandag 19/11/18 brengen
de leerlingen van het 1ste leerjaar een bezoek aan het Huis
van de Sint in Sint-Niklaas en een binnenspeeltuin. Dit is een didactische uitstap. De kosten voor de bus en inkom
worden door het schoolbestuur betaald.
Dankjewel hiervoor!

AANWEZIGHEID KLEUTERS

V

oor de kleuterschool is er geen
leerplicht. Toch moeten kleuters,
die volgend schooljaar naar het
1ste leerjaar gaan, voldoende aanwezig
zijn op school. Deze kleuters, geboren
in 2013, moeten minstens 250 halve
dagen aanwezig zijn!
Sinds enkele schooljaren zijn er toelatingsvoorwaarden voor kinderen, die op
vijf of op zes jaar in het gewoon lager
onderwijs wensen in te stappen. De
klassenraad van de school voor lager
onderwijs beslist over de toelating tot
het gewoon lager onderwijs van de vijfjarigen, alsook over de toelating van de
zesjarigen, die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs. De
taalproef voor onvoldoende aanwezige
kleuters is vervallen voor de vijf– en de
zesjarigen.
Natuurlijk is het voor alle kleuters belangrijk dat ze vaak naar school komen.
Zij krijgen er immers alle kansen voor
een optimale ontwikkeling en sociale
ontplooiing.

D

NIEUWBOUW

O

p dit moment schiet onze nieuwe school als een paddenstoel
uit de grond.
De kleuterschool bevindt zich voortaan
aan de Kerkstraat. Deze kleuterschool
staat al boven de grond. Fundamenten,
welfsels en beton zijn al klaar. De aannemer is nu begonnen met de binnenmuren te plaatsen. Deze binnenmuren
worden niet met baksteen of snelbouw
gemaakt, maar met silicaatsteen. Deze
silicaatsteen is milieuvriendelijk, geSCHOOLREKENING luidsisolerend, dragend, duurzaam en
heeft een groot warmteaccumulerend
vermogen. Dit wil zeggen dat de steen
n het begin van het schooljaar hebben de ouders van de leerlingen van warmte bijhoudt en die dan weer langzaam afgeeft. Een enorm voordeel voor
de lagere school de mogelijkheid
gekregen om turnkledij te bestellen. Op een school van nu en morgen.
Voor bepaalde kleuterklassen zijn de
het bestelformulier stond de prijs vermeld: € 8,00 voor een T-shirt en € 8,00 witte silicaatstenen binnenmuren van
voor een turnbroekje. Omdat er te wei- bijna 6 meter hoog al zichtbaar vanuit
nig turnkledij voorradig was, hebben we de Kerkstraat.
een nieuwe bestelling moeten plaatsen. De lagere school zal zich voortaan achWij hebben zelf een hogere prijs moeten ter deze kleuterschool bevinden, waar
betalen, waardoor we de turnkledij niet vroeger de grote en hoge blok van het
meer aan € 8,00 kunnen aanbieden. Op 1ste, 2de en 3de leerjaar stond. De fundamenten van de lagere school zijn gede schoolrekening van september hebben we voor een T-shirt en turnbroekje goten en men is bezig met de cementsteen te metsen, zodat ook deze blok
telkens € 10,00 genoteerd. Dank voor
weldra uit de grond zal verschijnen.
jullie begrip en vertrouwen.
De nieuwe sporthal zal in de toekomst
een deel van de school worden en bevindt zich dan aan de Kloosterstraat
DANSHAPPENING
waar vroeger het klooster stond.
p woensdagnamiddag 28/11/18 Men is volop bezig met het uitgraven
van de fundamenten en na het storten
organiseert SVS in ‘t Molenvan het beton kunnen we ook daar gaan
slop een danshappening voor
de lagere school. De leerlingen worden metsen en bouwen.
in 2 groepen verdeeld: 1ste t/m 3de leerjaar en 4de t/m 6de leerjaar. Onder leiOUDERCONTACT
ding van enkele lesgevers van Moev
mogen de kinderen naar hartenlust danp woensdag 05/12/18 en op
sen en bewegen op muziek. Een infodonderdag 06/12/18 organisebrief met inschrijvingsstrookje is reeds
ren we oudercontacten voor de
bezorgd.
ouders van de leerlingen uit het 1ste
leerjaar. De uitnodigingen worden binnenkort bezorgd.
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SUBSIDIE OCMW

H

et OCMW krijgt van de overheid budget om ouders, met een
beperkt inkomen, financieel
tegemoet te komen. Zo kunnen alle kinderen aan socio-, culturele en sportieve
activiteiten deelnemen. Neem hiervoor
vrijblijvend contact op met de maatschappelijk assistente van het OCMW
Ravels om de voorwaarden te bespreken.
OCMW Ravels - Sociaal Huis
Dreef 19
2381 Ravels
Tel.: 014 - 46 24 00
Openingsuren:
- elke werkdag van 9.00 u - 12.00 u
- elke dinsdag van 17.00 u - 19.00 u

CONFERENTIE

O

p woensdag 05/12/18 en op
vrijdag 22/03/19 hebben wij
onze pedagogische studiedagen
gepland. Op deze dagen hebben alle
kleuters en leerlingen vrijaf, maar het
schoolpersoneel niet.

AED

A

an de kantine van FC Flandria
hangt een AED-toestel. De
leerlingen van het 6de leerjaar
leren in de loop van het
schooljaar hoe ze met dit
draagbaar toestel een persoon kunnen reanimeren
en redden.

SCHOOLTOELAGE

H

eeft u de schooltoelage al aangevraagd? Zeker doen! Voor
meer info kan je terecht op het
secretariaat of via gratis telefoonnummer 1700. Wij helpen je graag
verder!

