Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS

G

eboorte: Proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie
met de geboorte van Flo op
08/09/2019, zusje van Line (3Ka) en
Tijn (1Kb).
Huwelijk: Proficiat aan het nieuwe
bruidspaar. De mama en papa van Seppe (4A), Liene (1A) en Nena (1B) zijn
in juni met elkaar getrouwd.
Overlijden: Wij voelen oprecht mee
met het verdriet van de familie bij het
overlijden van hun geliefd persoon.
Juffrouw Sabine Noeyens, kleuteronderwijzer, heeft 25/06/2019 afscheid
moeten nemen van haar grootmoeder.

BIJSCHOLING

O

m op de hoogte te blijven van
de vernieuwingen in het onderwijs, volgen onze leerkrachten
regelmatig bijscholingen:
˗ Op maandag 07/10/2019 en dinsdag
15/10/2019 volgen Floor Leemans en
Vera Nys een bijscholing over de
onderwijswetgeving in Brussel.
˗ Op maandag 14/10/2019 gaan juffrouw Ann Van der Voort en meester
Eric Sprangers naar de COVvormingsdag in Retie.

OOG VOOR LEKKERS

O

p woensdag 04/09/2019 is het
fruitproject ‘Oog voor Lekkers’ gestart. Vanaf dan blijft
op woensdag de koek weer thuis. Het
fruitteam helpt ons en bezorgt alle
kinderen een stuk fruit of groente. We
hebben subsidie hiervoor aangevraagd.
We krijgen van de Vlaamse overheid
€ 3,00 per kind voor een portie fruit
gedurende 10 weken in het eerste trimester. Het schoolbestuur, de gemeente Ravels, sponsort ook € 2,00 per kind

per portie fruit of groente. De ouderraad betaalt een groot deel van de
kosten zodat de ouders voor het
fruitproject dit schooljaar niets moeten betalen. Dankjewel hiervoor ouderraad, gemeente Ravels en Vlaamse overheid!
We mogen zeker het Kempisch
Fruit, Heieinde 70 te Oud-Turnhout,
niet vergeten. Zij zorgen wekelijks
voor lekker fruit of groente aan een
interessante prijs. Ook op de andere
dagen mag je kind natuurlijk fruit
meebrengen. Het is heel lekker en
gezond!
Kempisch Fruit zorgt
voor lekker en gezond fruit!
Heieinde 70, 2360 Oud-Turnhout

JONGERENCROSS

O

p dinsdag 24/09/2019 organiseert de gemeentelijke
sportraad en de gemeentelijke sportdienst op de terreinen van
FC Unitas, Broekstraat 7 te
Ravels-Eel, een jongerencross. Alle
leerlingen van de lagere school uit
Ravels nemen hieraan deel. Voor de
leerlingen van het 1ste tot en met het
3de leerjaar zijn bussen geregeld. De
andere leerlingen maken de verplaatsing met de fiets. Natuurlijk mogen
ouders, grootouders en sympathisanten komen supporteren.
Een brief met de planning en afstanden is al bezorgd.
Hopelijk lopen onze leerlingen weer
heel hard en brengen ze de wisselbeker dit schooljaar mee naar de
school. Wij duimen alvast!

INFOAVOND - CONTACT

O

m ouders goed te informeren
over de school en hun kinderen, organiseren we op

regelmatige tijdstippen gezamenlijke
infoavonden of individuele oudercontacten. De leerkrachten spannen zich in
en nemen steeds de nodige tijd om
deze avonden goed voor te bereiden.
Ze doen er ook alles aan om de infoavond of oudercontacten zelf in goede
banen te leiden. Het is dan ook heel
fijn dat de meeste ouders zich engageren om op zo’n avonden aanwezig te
zijn. Het kan natuurlijk altijd gebeuren
dat sommige ouders, om welke reden
dan ook, niet aanwezig (kunnen) zijn
op deze infoavonden. Sommige van
deze ouders spreken de dag of dagen
nadien de leerkracht aan voor informatie, als dit natuurlijk past in de agenda
van beiden. Mogen we daarom vragen
dat deze ouders vooraf met de leerkracht contact opnemen om een nieuwe afspraak te maken a.u.b.?
Natuurlijk mag er, indien nodig, tijdens het schooljaar altijd contact met
de leerkracht worden opgenomen.
Dank voor jullie vertrouwen en medewerking!

KRIEBELTEAM

O

p woensdag 11/09/2019 kwam
het Kriebelteam langs om alle
kinderen op neten en/of luizen
te controleren. Enkel bij een paar kinderen werden levende neten gevonden.
Dit is een heel goed resultaat! Het bewijst ook het nut van een Kriebelteam.
Op woensdag 25/09/2019 komt het
Kriebelteam opnieuw langs om de
kinderen te controleren die vorige keer
afwezig waren en de klassen te controleren waar vorige keer neten gevonden
zijn. Geen moeilijke kapsels of gel in
het haar die dag alsjeblieft. Dankjewel.
We zijn nog altijd op zoek naar mensen die bij het Kriebelteam willen komen. Ben jij op woensdagvoormiddag
na een schoolvakantie vrij en wil je
helpen? Laat dan maar een seintje:
014/65 63 86 of info@gbsravels.be.
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OUDERRAAD
˗ Wil jij meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind
en het schoolleven?

˗ Geef je graag advies over actuele thema’s binnen het
onderwijs?

˗ Help jij graag een handje tijdens de activiteiten van de
ouderraad en de school?

˗ Wil je graag de school, andere ouders en de leerkrachten leren kennen?
˗ Heb je zin in een nieuwe uitdaging? En wil je hier wat tijd voor vrijmaken?
Dan is de ouderraad zeker iets voor jou!
Voor meer informatie en aanmelden mail naar: ouderraad@gbsravels.be
of bel met de voorzitster, Tessa: 0487/56 20 34

FOTO’S

ST(R)APDAG

p woensdag 02/10/2019 komt
de schoolfotograaf langs om
klasfoto’s, individuele foto’s
en familiefoto’s te maken. Na een tijdje ontvang je een brief met een kleine
foto van je kind op en een inlogcode.
Met deze code kunnen ouders via de
website van de schoolfotograaf inloggen, foto’s bestellen en online betalen.

p vrijdag 20/09/2019 wordt
met de steun van de Vlaamse
overheid een st(r)apdag georganiseerd. Honderden scholen nemen enthousiast deel, dus kunnen
wij ook niet ontbreken. Daarom vragen wij om deze vrijdag zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar
school te komen. Willen jullie er
mee voor zorgen dat we massaal
stappen en trappen?
St(r)appen is trouwens gezond. En
bewegen is heel goed voor de gezondheid van je kind op korte en
lange termijn. Dankjewel voor jullie
deelname!

O

KLASLIJSTEN

D

e school verdeelt al enkele jaren geen uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes van kinderen meer om pest- en uitsluitgedrag
te voorkomen. Om toch onze medewerking aan de ouders te verlenen,
verdelen we per klas de adressenlijsten. Zo komen de uitnodigingen toch
in de juiste brievenbussen terecht.

WEEK VAN HET BOS

D

e ‘Week van het bos’ vindt
plaats van zondag 13/10/2019
tot en met zondag 20/10/2019
met als thema ‘Ravot je rot’. Bewegen
is gezonder én plezanter als je dat in
de natuur kan doen. Het Boshuis Ravels organiseert deze week activiteiten.

BOSHUIS

N

atuurpunt Ravels en afdeling
Turnhoutse Kempen hebben de
werking van het Boshuis in
handen. Er worden regelmatig geleide
boswandelingen en themadagen aangeboden. Ze organiseren ook bosklaswerking. Het 1ste tot en met het 3de
leerjaar gaan in oktober op volgende
dagen naar het boshuis:
˗ Dinsdag 01/10/2019: 1A + 3A
˗ Donderdag 03/10/2019: 2A + 2B + 2C
˗ Vrijdag 04/10/2019: 1B + 3B
Meer info volgt nog via een brief aan
de betrokken ouders.

O

Informatiebrochure
2019-2020 is in druk
en wordt zo snel als
mogelijk verdeeld.

STUDIETOELAGE

V

anaf dit schooljaar 2019-2020
moet je géén studietoelage
meer aanvragen. De schooltoeslag vervangt vanaf dit jaar de
schooltoelage. Hij maakt deel uit van
het Groeipakket en wordt automatisch berekend én uitbetaald aan wie
er recht op heeft. Je moet hier zelf
dus niets meer voor doen.

VERENIGINGEN

W

e verdelen niet langer infobrieven van verenigingen
en activiteiten. In plaats
daarvan verwijzen we alle verenigingen naar de website van Uit in Ravels waar ze hun gegevens gratis op
kunnen plaatsen. Hopelijk kunnen
jullie daar alle info over mogelijke
hobby’s terugvinden. Deze maand
worden er heel wat hobby’s opgestart. Het moment dus om info op te
zoeken. www.uitinravels.be

OUDERPLATFORM

W

e zijn eindelijk in de hele
school gestart met het Ouderplatform. Elke ouder
heeft op zijn e-mailadres een link ontvangen om een wachtwoord in te stellen. Als dit niet zo is, hebben we jouw
e-mailadres niet ontvangen of hebben
we een typefout gemaakt. Dan mag je
dit altijd melden op het secretariaat en
maken we het in orde.
Ten minste tot de herfstvakantie werken we nog dubbel, dat wil zeggen
zowel digitaal als met brieven op papier.
Gebruikersnaam
Om in te loggen heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Je
gebruikersnaam is jouw e-mailadres.
Het wachtwoord heb je ingesteld met
de link die je per mail ontvangen hebt.
Wat kan je ermee?
Jouw kinderen die bij ons op school
zitten, zijn automatisch aan jouw account gekoppeld. Je kan, nadat je bent
ingelogd, kiezen voor welk kind je de
berichten en kalender wil bekijken.
Berichten
Bij berichten kan je de ‘brieven’
terugvinden die we altijd op papier
meegaven. Deze gaan hier digitaal
verschijnen. Er kunnen ook bijlages verstuurd worden, zoals dit
Flapuitje als pdf-bestand.
Kalender
In de kalender ga je schoolse activiteiten terugvinden die voor jouw
kind van toepassing zijn. Daarnaast
vind je ook de verjaardagen van
zijn/haar klasgenootjes terug.
Leerlinggegevens
Hieronder vind je de gegevens die
wij beschikbaar hebben van jouw
kind zoals naam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres. Maar
ook contactgegevens van mama,
papa, huistelefoonnummer en extra
telefoonnummer in nood. Kijk even
na of deze gegevens kloppen. Als
dit niet zo is, mag je dit altijd doorgeven aan het secretariaat.
Daarnaast vind je ook een klaslijst
terug waarin je de namen van de
klasgenootjes terugvindt, de huidige klas van jouw kind en de juf
(fen) en/of meester(s) die in deze
klas staan.
De bedoeling is dat we de foutjes tegen de herfstvakantie uit het systeem
halen, zodat we daarna volledig digitaal kunnen werken.

VRIJAF

O

p maandag 30/09/2019 hebben
wij onze eerste facultatieve
verlofdag gepland.
Alle kleuters en leerlingen hebben
die dag vrijaf!

