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2380 Ravels

KRIEBELTEAM

O

p woensdag 24/04/2019 is het
Kriebelteam langs geweest. Bij
sommige kinderen werden
neten vastgesteld. De betrokken ouders
zijn hierover ingelicht. Omdat er op
die controledag weinig leden aanwezig
waren, kwamen niet alle klassen aan
de beurt. Op woensdag 08/05/2019
komt het Kriebelteam opnieuw langs
om verder te controleren. De klassen
waar de neten zijn gevonden, krijgen
een hercontrole.
Dus graag op die dag geen moeilijke
kapsels of geen gel in de haren. Dank!

SPRINGKASTEEL

O

p vrijdag 17/05/2019 organiseren we voor de kleuters een
sportdag in en rond de school.
We zijn nog op zoek naar enkele
springkastelen. Hebben jullie een
springkasteel en mogen wij die gebruiken voor onze sportdag? Geef ons dan
maar een seintje: 014 - 65 63 86.
Alvast dank.

SCHOOLFEEST

O

p zondag 26/05/2019 vindt ons
schoolfeest plaats. Op zo’n
dag hebben we altijd helpende
handen tekort! Zoals je weet, is ons
schoolfeest altijd een dorpsfeest met
veel volk. Om deze dag in goede banen te leiden, hebben we jullie hulp
dus hard nodig. Een schoolfeest brengt
héél veel werk met zich mee: op zaterdag– en op zondagvoormiddag met het
klaarzetten, tijdens het schoolfeest zelf
en ook voor het opruimen na het
schoolfeest. Alle hulp is welkom, ook
al is het zelfs voor een kwartiertje of
één taakje, want vele handen maken

licht werk.
We zijn dus dringend op zoek naar
hulp van (groot)ouders, grote broers
en zussen, andere familieleden, oudleerlingen, vrienden en sympathisanten. Kortom… naar iedereen die zich
even wil vrij maken om ons te helpen. Ken jij nog iemand die ons
graag wil helpen of kan jij ons helpen? Geef ons maar een seintje!
 Aan de school via e-mail:
info@gbsravels.be of
telefonisch: 014 - 65 63 86
 Aan Tessa Kwik, de voorzitster
van de ouderraad via e-mail:
ouderraad@gbsravels.be
We hebben jullie hulp hard nodig.
We zijn je echt dankbaar.

VRIJAF

O

p woensdag 01/05/2019 is
het Dag van de Arbeid. Op
die dag heeft iedereen vrijaf.
Je kan alle vrije dagen terugvinden
in de informatiebrochure op blz. 11.

FOOD & FUN

D

e gemeente Ravels organiseert op zaterdag 18/05/2019
vanaf 13.30 u de tweede editie van FOOD & FUN in Weelde
Depot, Geeneinde 54, 2381 Weelde.
Toegang is gratis en iedereen is welkom. Op het programma staan gezelschapsspelen, inline-skating en
pumptracks, foodtrucks, een paardenmolen en de lancering van Uitpas
Kempen. Eigen inline-skates zijn
welkom, maar er kunnen ook gratis
skates (en bescherming) geleend
worden. Er zijn ervaren instructeurs
die je op weg helpen. Je kan oude
gebruikte en afgedankte spelletjes
inleveren, deze mogen zelfs onvolledig zijn. Deze worden terug speel-

klaar gemaakt en geschonken aan organisaties die werken met kansarme
jongeren. Aan meerdere foodtrucks
kan je terecht voor hapjes uit verschillende landen.

STUDIETOELAGEN

K

leuters en kinderen uit het lager
onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde
is dat het gezinsinkomen niet te hoog
is. Daarnaast spelen nationaliteit en
aanwezigheid op school een rol. Een
aantal gezinnen of ouders vergeten
deze aan te vragen. Toch zou deze
toelage het verschil kunnen maken.
Het is zeker de moeite om deze aan te
vragen. Voor het schooljaar 2018-2019
kan men tot 1 juni 2019 een school–
en studietoelage indienen. Dit kan digitaal via www.studietoelagen.be of
via een formulier. Je kan dit formulier
op de school verkrijgen. De school wil
altijd helpen om het document in te
vullen, zowel op papier als digitaal via
het internet. Maak gerust een afspraak
met het secretariaat om alles in te vullen. Wij maken graag even tijd.

WEBSITE

D

e website van de school,
www.gbsravels.be, zit in een
nieuw jasje. We hebben deze in
een nieuw pakket gezet. Het oude pakket had beperkingen waardoor we de
website moeilijker up-to-date konden
houden. Met het nieuwe pakket zal dit
veel makkelijker zijn. Je zal dus opnieuw meer zien verschijnen.
Wil je op de hoogte blijven van wat er
op onze school gebeurt? Je kan ons
volgen op onze website, onze facebookpagina en binnenkort ook via het
ouderplatform.
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1ste STEENLEGGING
NIEUWE SCHOOL

voor kinderen van
de 3e kleuterklas,
leerkrachten en
buren

17/05/2019

NIEUWBOUW

I

n een vorig Flapuitje hebben we
vermeld dat op vrijdag 17/05/2019
om 13.30 u de eerste symbolische
steenlegging met een kleine ceremonie
met genodigden is gepland. De eerste
steen is natuurlijk al gelegd. Daarom
wordt er een koker geplaatst met een
USB-stick vol foto’s en wensen. De
kleuters van 3Ka en 3Kb zijn op deze
ceremonie uitgenodigd.
Op 19/05/2019 is het Open Wervendag
en wordt onze nieuwbouw opengesteld
voor het publiek. Iedereen is welkom
om onze nieuwe school te komen bewonderen. Vooral de duurzaamheid
van de bouw staat in de kijker.

BOSHUIS

N

aar jaarlijkse gewoonte gaan
de leerlingen van het 4de, 5de
en 6de leerjaar in het 3de trimester een dag naar het Boshuis aan
de Staatsbossen in Ravels.
In de voormiddag verkennen zij het
bos onder leiding van een gids en in
de namiddag staat er een spel en een
tentoonstelling op het programma.
 Het 4de leerjaar gaat op dinsdag
14/05/2019.
 Het 5de leerjaar gaat op donderdag
16/05/2019.
 Het 6de leerjaar gaat op maandag
13/05/2019.

TEKEN

I

n het voor– en najaar gaan heel
wat klassen op uitstap naar het
bos. Na een bezoek aan het bos is
het belangrijk om jouw kind op teken te controleren om de ziekte van
Lyme te voorkomen. Je kan teken
met een tekenpincet verwijderen.
Meer informatie over tekenbeten en
hoe deze te verwijderen vind je op
www.tekenbeten.be

OPEN WERVENDAG
NIEUWE SCHOOL

voor alle
geïnteresseerden
IEDEREEN IS
WELKOM

19/05/2019

AFWEZIGHEID

V

olgende regels gelden bij een
afwezigheid wegens ziekte van
leerplichtige kinderen:
 Verwittig ʼs morgens de school
wanneer jouw kind niet komt.
Tel. school: 014 - 65 63 86
 Als je een doktersattest hebt, hoef
je geen groen afwezigheidsbriefje
in te vullen.
 Voor een afwezigheid van max. 3
dagen kan je 4x per schooljaar een
groen afwezigheidsbriefje schrijven.
 Vanaf de 4de opeenvolgende dag is
een doktersattest nodig. Zaterdagen
en zondagen tellen ook mee.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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