Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

PARKEREN OPVANG

D

de toegang en de parking komen effen
maken. Vorige week kwamen een kraan
en een vrachtwagen met klein steenmateriaal van de gemeente de oprit en de
meeste gaten nog opvullen. Ook hier
vragen we nog wat begrip en geduld.
De nieuwbouw begint aardig op te
schieten en de school is de verhuis aan
het voorbereiden.

RAPPORTEN

O

p woensdag 23/10/19 krijgen de
leerlingen van de lagere school
hun eerste rapport mee naar
huis. Dit rapport geeft het resultaat van
een herhalings– en aanpassingsperiode
weer. De vaardigheden en attitudes worden met smileys duidelijker verwoord.
Wiskunde bestaat uit 3 domeinen: getalHALLOWEEN
len, meten en meetkunde. Bij elke toets
komen deze domeinen aan bod. Het
Vrijdag 25/10/19
maximum aantal te behalen punten per
van 18.00 u tot 21.00 u
domein kan per rapport wijzigen, omdat
ze meer of minder aandacht hebben gekregen. Voor de hoofdvakken wordt
geen totaal aantal behaalde punten
vermeld, maar wel het procent en het
gemiddelde.
De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen
ook een rapportje mee. Op dit rapport
staan echter geen punten, maar wel
Dit schooljaar organiseert de ouderraad waarderingen zoals ‘zeer goed, goed of
weer een Halloweenavond op vrijdag 25 minder goed’ voor lezen, schrijven en
oktober 2019 vanaf 18 uur tot 21 uur.
wiskunde.
Er zijn verschillende leuke activiteiten
in Halloweenstijl. Ga op de foto als
ZORGMAATREGELEN
monster of met een spook. Je kan griezelig geschminkt worden. Test je brein
oms stellen we vast dat een leermet het Happy Halloweenmemory-spel.
ling moeite heeft met het volgen
Wegens groot succes is er dit jaar weer
van het gewone leertraject.
'een spannend spel in het donker' en
In dat geval gaan we zorgmaatregelen
natuurlijk is er snoep! Lage prijsjes,
toepassen. Een voorbeeld kan zijn dat de
groot plezier voor jong en oud.
leerling bij het maken van een wiskundeHartelijk welkom namens de ouderraad. oefening of -toets gebruik mag maken
van extra rekenmateriaal, een rekenmaPARKING
chine of zelfs een aangepaste toets krijgt.
GROOTOUDERFEEST
a, de parking met zand en stenen
Bij taal nemen we dikwijls de zorgmaatligt er door de regen niet goed bij.
regel om teksten vooraf te laten lezen of
p donderdag 17/10/19 om
Ja, het is moeilijk om de school
samen door te nemen. We noteren deze
13.30 u nodigen we alle
proper te bereiken. Ja, het is moeilijk
zorgmaatregelen op het rapport van de
grootouders van onze kleuters
om door de plassen de juiste weg te
betrokken leerling. Deze maatregelen
uit in GC De Wouwer. Zij worden
vinden. De school weet dit ook en heeft getrakteerd op een optreden van onze
verschijnen op het eerste blad van het
met het schoolbestuur, de gemeente
rapport onder de punten en boven het
kleuters met het thema ‘Beroepen’.
Ravels, afgesproken dat zij regelmatig Hartelijk welkom!
vak waar ouders ondertekenen.
oor de vele regen is het soms
heel moeilijk om te parkeren
aan de voor– en naschoolse
opvang (containers KFC Flandria).
Regelmatig parkeren ouders of grootouders daarom zo dicht mogelijk bij
deze opvang. Om alles voor iedereen
(auto’s, voetgangers, fietsers) vlot te
laten verlopen, werd er een parkeerverbod tegenover deze containers uitgevaardigd.
Op dit moment beginnen er ook ouders
vlak voor de ingang van de opvang
(aan de kant van de ingang van KFC
Flandria) te parkeren. Hierdoor wordt
het niet alleen moeilijker voor elke
weggebruiker, maar ook heel verkeersonveilig. Dit zorgt er soms ook voor
dat auto’s niet meer weg kunnen aan
dit stukje Raaftuinweg. Ook voor onze
kinderen wordt het hierdoor gevaarlijker en gevaarlijker.
De school wil daarom beleefd vragen
om zo ordelijk mogelijk op de voorgestelde parking tegenover de opvang te parkeren.
Dit voorkomt veel ergernissen bij alle
weggebruikers en zorgt zeker voor
meer veiligheid voor de kinderen.
Dank voor het begrip. Met het nodige
respect en samenwerking komen we al
heel ver in onze gemeenschap.
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OUDERCONTACTEN 1

D

D

e werken aan de nieuwbouw
blijven ondertussen in een sneltreinvaart voortgaan.
In de nieuwbouw van de kleuterschool
is er geschilderd en zijn de trappen en
glazen balustrades aangebracht. De
kasten en de ramen tussen de klaslokalen en de speelcentra staan klaar om
te worden geplaatst.
In de nieuwbouw van de lagere school
zijn de onderaannemers aan het vloeren, bezetten, schilderen, technieken
zoals verlichting, verluchting, verwarming aan het afwerken, valse plafonds
aan het leggen en de KWO-installatie
(koudewarmte) aan het installeren.
Ook de daken zijn verder afgewerkt en
die van de kleuterschool wordt voorvan een soort groenbedekking in
OUDERPLATFORM zien
de vorm van vetplantjes of sedum. Sap dit moment worden berichten men met de opvang van hemelwater,
het hergebruik van regenwater voor de
of brieven aan ouders via het
ouderplatform en op papier aan toiletten, is dit gebruik van groene dakbedekking de zoveelste milieuvriendede ouders bezorgd.
lijke en ecologische inspanning van het
Wanneer de kinderziektes uit het geschoolbestuur, de gemeente Ravels in
bruik van dit ouderplatform zijn verof aan deze nieuwbouw.
dwenen, gaan we proberen om geen
De speciale sportvloer in de nieuwe
brieven en berichten op papier meer
sporthal wordt in november geplaatst.
mee te geven. Waarschijnlijk gaan we
tot aan de kerstvakantie dubbel draaien. Het is zelfs de bedoeling om de sporthal in december gebruiksklaar te maDe nieuwsbrief “Flapuitje” wordt
ken, zodat de verhuis van de oude
nog op papier én via het ouderplatform verspreid! Het Flapuitje kan je sporthal naar de nieuwe sporthal in de
kerstvakantie kan plaatsvinden. In het
ook altijd op de website lezen.
nieuwe jaar wordt dan de oude sporthal
de hoek van de Kerkstraat en de
OUDERCONTACTEN 2 op
Kloosterstraat afgebroken.
Na afbraak moet er op deze site nog
ormaal gezien wilde de school
een archeologisch onderzoek plaatsvinvanaf nu de afspraken van de
den en moeten de omgevingswerken,
oudercontacten niet meer via
zoals aanleg parking, fietsenstallingen,
een briefje laten verlopen maar via het
plantsoenen op deze plaats nog worden
ouderplatform.
uitgevoerd.
Door allerlei omstandigheden kunnen
Kortom: Het vlot bijzonder goed, maar
we dit niet meer klaar krijgen voor de
er moet nog veel gebeuren!
herfstvakantie.
Het is de bedoeling om in de toekomst
VERHUIS
via het ouderplatform een planningssysteem open te zetten waar ouders digitaal
et is nog altijd de bedoeling om
een afspraak met de leerkracht(en) kunvoor en tijdens de paasvakantie
nen maken.
van dit schooljaar te verhuizen,
Voor de oudercontacten van de kinzodat
we
na de paasvakantie de nieuwe
de
de
deren van het 2 tot en met 6 leerjaar
school
in
gebruik kunnen nemen.
gaan we dus nog de ouderwetse brief
Ondertussen
worden ook de Kloostermet mogelijke spreekuren bezorgen.
straat
en
de
Meiboomlaan
verkeersveiOuders kunnen hierop hun voorkeur
liger
ingericht
en
wordt
de
riolering
uiten en krijgen later het juiste uur en
aangepakt.
Hopelijk
zijn
er
niet teveel
dag van oudercontact van de leerkracht
dagen
weerverlet,
zodat
deze
werken op
terug.
tijd
kunnen
worden
afgerond.
De verste
Voor de oudercontacten van het 1
huis
zou
niet
kunnen
doorgaan
als we
leerjaar in week 49 van 02/12/19 t/m
de
veiligheid
van
de
kinderen
bij
het
06/12/19 gaan we het digitaal systeem
naar
en
van
school
komen,
niet
kunnen
al wel experimenteel uit proberen.
garanderen door deze werken!!!
e herfstvakantie staat voor de
deur. Meteen wordt ook de eerste schoolperiode afgesloten.
Om de ouders de mogelijkheid te bieden de klasleerkracht of de zorgcoördinator te spreken, organiseren we oudercontacten. Deze gesprekken gaan door
op woensdag 23/10/19 en op donderdag
24/10/19 voor de ouders van de leerlingen uit het 2de t/m het 6de leerjaar.
Uitnodigingen worden binnenkort verdeeld. Voor het 1ste leerjaar gaan de
oudercontacten door in week 49 van
02/12/19 t/m 06/12/19. Na de herfstvakantie worden de uitnodigingen voor de
ouders van het 1ste leerjaar meegegeven.
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e verkoop van de klasfoto’s en
individuele foto’s gebeurt dit
schooljaar weer via de online
webshop van foto Demarsin:
www.webshop.fotodemarsin.be.
Alle kinderen krijgen binnenkort een
klein inlogkaartje met een persoonlijke
code en een foto mee naar huis. Ouders
kunnen zelf met de code op de genoemde
website inloggen, bestellingen ingeven en
betalingen regelen. Na drie weken worden de foto’s op school geleverd en mee
naar huis gegeven. Dank voor jullie medewerking!

FLUOHESJES

D

e dagen worden weer korter.
ʼs Morgens en ʼs avonds kan het
nog donker zijn als de kinderen
naar school komen of terug naar huis
gaan. Het is heel belangrijk om zichtbaar
te blijven in het verkeer. Daarom starten
we na de herfstvakantie tot aan de paasvakantie weer met onze fluoactie. Nieuwe kleuters en leerlingen van het 1ste en
4de leerjaar krijgen binnenkort een nieuw
hesje.
De andere kinderen gebruiken hun hesje
van vorig schooljaar terug. Indien je toch
een nieuw fluohesje wenst, kan je er in
de school aan de prijs van € 5,00 per stuk
één kopen. Vanaf maandag 04/11/19 tot
aan de paasvakantie 2020 is het dragen
van het hesje voor iedereen verplicht!
Dank voor jullie medewerking!

APPELVERKOOP

O

p zaterdag 12/10/19 werden de
appels van de appelverkoop aan
huis gebracht. Hopelijk verliep
de verdeling vlot. Foutjes kan je altijd
aan de school laten weten. Wij proberen
het zo snel als mogelijk op te lossen.
Dank voor jullie steun!

INFOMOMENT

O

p woensdag 23/10/19 van 11.00
u tot 11.45 u organiseren we een
infomoment in de klas van juffrouw Lisy Van der Moeren (1Kc) voor
de ouders en de nieuwe kleuters, die na
de herfstvakantie voor de eerste keer
naar school kunnen komen. De uitnodigingen zijn al de deur uit. Als we iemand
vergeten zijn, iedereen is hartelijk welkom!

Van zaterdag 26/10/19 t/m zondag
03/11/19 is het herfstvakantie!

