Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

SAVED BY THE BELL

O

p vrijdag 04/10/2019 neemt de
school deel aan Saved By the
Bell. Deelnemende scholen
laten op het einde van de dag hun
schoolbel langer rinkelen omdat miljoenen kinderen op aarde de schoolbel
zelden of nooit horen rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor
ontwikkeling. Daarom zetten we op de
vooravond van de Internationale dag
van de Leerkracht (zaterdag
05/10/2019) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper, maar verdienen alle leerkrachten en leerlingen
in de wereld onze aandacht.
www.savedbythebell.be

GROOTOUDERFEEST

H

et is de bedoeling dat het
grootouderfeest van donderdag 17/10/2019 opnieuw op
de parking van de school plaatsvindt.
Vorig jaar was dit een succes en het
is voor onze school niet altijd gemakkelijk om de verplaatsing van en
naar De Wouwer te regelen. Bij
slecht weer vindt het grootouderfeest
natuurlijk wel plaats in De Wouwer.
We laten dit tijdig aan iedereen weten. Hopelijk zijn de weergoden ons
gunstig gezind.

GROOTOUDERFEEST

Donderdag
17 oktober 2019
om 13.30 u

GEZOCHT

D

e school en de ouderraad zijn
nog op zoek naar helpende
handen:
Voor het grootouderfeest:
˗ Opstellen op woensdagavond
16/10/2019 om 19.00 u.
˗ Verder klaarzetten op donderdagvoormiddag 17/10/2019 van
09.00 u tot +/- 11.00 u.
˗ Koffie opdienen op donderdagnamiddag 17/10/2019 tijdens het grootouderfeest vanaf 13.00 u. Opruimen
na het feest.
Voor de appelverkoop:
˗ Rondbrengen van de appelzakken op
zaterdag 12/10/2019. In de voormiddag of in de namiddag (+/- 2 u).
Heb je tijd en ben je geïnteresseerd?
Geef je naam door aan het secretariaat
van de school. De school en de ouderraad komen regelmatige helpende handen tekort. We vragen telkens in het
Flapuitje om hulp. We vermelden er
ook de begin– en einduren bij. Laat je
hierdoor niet afschrikken. We zijn ook
al tevreden met een uurtje hulp. Vele
handen maken licht werk.

In dit nummer :

Voor grootouders
van onze kleuters

Thema beroepen
Parking van de school
Bij slecht weer: De Wouwer

FLYERS

W

e werden overrompeld door
flyers van verenigingen die
activiteiten organiseren.
Om te vermijden dat de boekentas
elke dag vol zit met reclame, hebben
we beslist dat we geen flyers meer
meegeven. Wel willen we de verenigingen de kans geven om zich voor
te stellen. Je kan deze berichten
voortaan terugvinden op onze website via de knop ‘verenigingsnieuws’.
www.gbsravels.be/nieuws/verenigingen

COMMUNICATIE

O

nze school werkt ondertussen
met verschillende digitale
communicatiemiddelen: de
website, Facebook en recent kwam
daar ook het ouderplatform bij. We
willen jullie even uitleggen waar we
deze kanalen voor gebruiken.
Ouderplatform
Het ouderplatform gebruiken we ter
vervanging van de papieren brieven
die jullie kinderen mee naar huis namen. Mededelingen aan ouders vanuit
de school, het secretariaat of de klas
gebeuren op het Ouderplatform. Hierop kan je ook een klasgebonden planning terugvinden in de kalender. Heb
je nog geen login gekregen? Laat dit
dan even weten aan het secretariaat.
https://ouders.broekx.be/?
instellingsnummer=008912_211
Facebook
Facebook gebruiken we voor snelle
mededelingen. Daarnaast laten we ook
wel eens leuke foto’s van onze school
zien of kondigen we activiteiten aan
die op onze school plaatsvinden.
www.facebook.com/
gbsdekleinewereld
Website
Op de website kan je algemene informatie van de school terugvinden. We
zetten er sfeerbeelden op van activiteiten en je vindt er een ruime planning
van wat er op school gebeurt.
www.gbsravels.be

ZAKDOEKEN

Z

e zijn er weer, die vervelende
snottebellen! En toch zijn de
zakdoeken soms zoek. Willen
jullie elke dag een zakdoek meegeven
met jullie kinderen? Gelieve te naamtekenen, dan weten we bij wie de verloren zakdoek hoort!
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HALLOWEEN

SCHOOLFOTOGRAAF

O

p woensdag 02/10/2019 komt
de schoolfotograaf langs. Die
dag worden er klasfoto’s, individuele foto’s en familiefoto’s gemaakt.

INFOBROCHURE

D

e informatiebrochure
2019 - 2020 werd vorige week
uitgedeeld aan de kinderen. De
brochure vermeldt heel wat gegevens
zoals adressen en verschillende data.
Eventuele fouten mag je altijd melden
aan het secretariaat.

ONTHAALDAGEN

JONGERENCROSS

O

D

it jaar organiseert de ouderraad weer een halloweenavond op vrijdag 25/10/2019
vanaf 18.00 u tot 21.00 u. Er zijn
verschillende leuke activiteiten in
Halloweenstijl. Ga op de foto als
monster of met een spook. Je kan
griezelig geschminkt worden. Test je
brein met het Happy Halloweenmemory-spel. En wegens groot succes
is er dit jaar weer een spannend spel
in het donker. En natuurlijk is er
snoep! Lage prijsjes, groot plezier,
voor jong en oud.

p dinsdag 24/09/2019 heeft de
scholencross voor de leerlingen van alle Ravels scholen
niet kunnen plaatsvinden. Deze werd
door de sportdienst van de gemeente
en door de school afgelast, omdat er
erg slecht weer voorspeld was. Het kan
zijn dat de jongerencross opnieuw
georganiseerd wordt in het voorjaar
van 2020. Maar de datum ligt nog niet
vast. We laten dit zeker nog weten!

G

raag stellen we onze school
voor aan nieuwe kleuters en
hun ouders voor. Daarom
organiseert de school op regelmatige
tijdstippen onthaaldagen. Tijdens
deze openmomenten kan je met je
peuter een kijkje komen nemen in de
klas en de school. De nieuwe kleuters kunnen dan natuurlijk ook nog
altijd worden ingeschreven aan de
hand van een identiteitsbewijs op het
secretariaat. We kijken alvast uit
naar je bezoek!

Op volgende momenten hebben we
een onthaaldag gepland:
˗ Woensdag 23/10/2019 van 11.00 u
tot 11.45 u.
˗ Woensdag 11/12/2019 van 11.00 u
tot 11.45 u
˗ Woensdag 19/02/2020 van 11.00 u
tot 11.45 u
˗ Woensdag 25/03/2020 van 11.00 u
tot 11.45 u
˗ Woensdag 03/06/2020 van 18.00 u
tot 19.30 u
Tijdens het ganse schooljaar is er natuurlijk altijd persoonlijk contact mogelijk en kan er worden ingeschreven.

INSTAPDATA

O

m toegelaten te worden in het
kleuteronderwijs, moet een
kind ten minste 2,5 jaar oud
zijn. Als een kleuter op het moment
van inschrijving nog geen 3 jaar is,
kan hij slechts worden toegelaten op
één van de volgende instapdata:
˗ Maandag 04/11/2019
˗ Maandag 06/01/2020
˗ Maandag 03/02/2020
˗ Maandag 02/03/2020
˗ Maandag 20/04/2020
˗ Maandag 25/05/2020
Kleuters vanaf 3 jaar kunnen op elk
moment van het schooljaar instappen.

oktober 2019
ma

di

1

-Boshuis 1A-3A
-Appelverkoop

7

-Bibproject 2K
-Appelverkoop

14
21

8

15

-MST Selectieve
onderzoeken

22

wo

2

-Schoolfotograaf
-Appelverkoop

9

do

3

-Boshuis L2
-Appelverkoop

10

-Bibproject 1K
-Bibproject 3K
-Voetbal 4x4 L3-6

16
23

17

-Grootouderfeest

24

-Onthaalmoment 1K -Oudercontact 2-6

-RAPPORT
-Oudercontact 2-6

28

-Herfstvakantie

29

-Herfstvakantie

30

-Herfstvakantie

31

-Herfstvakantie

vr

4

-Boshuis 1B-3B
-Appelverkoop
-Saved by the Bell

11

-Levering appels
op school

za

5

-Dag van de
Leerkracht
-Appelverkoop

12

-Levering appels
aan huis

18

19

25

26

-Lutjesdag KS
-Halloween

-Herfstvakantie
-Allerheiligen

-Herfstvakantie
-Allerzielen

zo

6

-Appelverkoop

13

-Start Week
van het Bos

20

-Einde Week
van het Bos

27

-Einde zomertijd

-Herfstvakantie

