Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

OPVANG EN KOEKEN SINTERKLAASFEEST

I

n tegenstelling tot een eerder verschenen bericht op het ouderplatform, kunnen kinderen die na
schooltijd heel lang in de nabewaking
moeten verblijven wel een koek of een
stuk fruit meebrengen. Het is natuurlijk
niet de bedoeling dat deze hongerstiller
al op school wordt opgegeten. Ook
Linda, Carine en Noëlla van de nabewaking zijn op de hoogte.

FAMILIENIEUWS

G

eboorte: Proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie met
de geboorte van Ramina op
23/09/19, broertje van Ashor (1Ka).

BIJSCHOLING

V

olgende bijscholingen zijn op
korte termijn gepland:
* Op maandag 18/11/19 gaan
meester Sander De Witte en juffrouw
Mies Leemans naar het netwerk LO te
Arendonk.
* Op dinsdag 19/11/19 volgen juffrouw
Christel Cornelissen en juffrouw Hild
Van de Pol de zorgdag te Retie.
* Op vrijdag 22/11/19 volgt juffrouw
Hild Van de Pol het netwerk aanvangsbegeleiding te Retie op.
* Op dinsdag 26/11/19 volgen juffrouw
Greet Van Gestel en juffrouw Tinne
Rijkers de nascholing over Emotionele intelligentie te Turnhout.

FLUO AAN ?
GOED GEDAAN !

D

Kinderen genieten daar enorm van.
De bib organiseert op woensdag
20/11/19 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
AFSCHEID LILIANE
met oudere kinderen, die hun mond wel
eens voorbij praten. Als we dit aan deze
p vrijdag 25/10/19 nam de
jeugd eens toelichten, kunnen school,
school, de kleine wereld, afouders en (kleine) kinderen weer een fijn
scheid van een icoon. Op die
sinterklaasfeest vieren. Werken jullie
dag ging Liliane Bruurs met pensioen.
hier aan mee a.u.b.?!?!
Zij startte op 27/12/89 als secretaresse
in drie scholen: in Ravels, Weelde en
ALLERGIE
Oud-Turnhout. Langzaam breidde haar
opdracht uit en sinds 01/09/03 werkte
f en toe wordt er in de school
zij voltijds op het secretariaat van onze
met snoepgoed en/of fruit geschool te Ravels.
trakteerd (Sinterklaas, Pasen).
Op 01/09/07 werd haar taak uitgebreid
Sommige kinderen zijn allergisch voor
en werd ze administratief stafmedewerbepaalde voedingsstoffen. Het is voor
ker van de scholengemeenschap Ravelsons niet altijd gemakkelijk om telkens
Weelde. Achter de schermen stuurde ze
voor die kinderen de juiste koek of cho- deze scholengemeenschap aan via het
colade te voorzien. Vaak moet het zelfs directiecomité, de schoolraad, het onvan een bepaald merk zijn. Kinderen,
derhandelingscomité. Ook de persodie allergisch zijn voor melkchocolade,
neelsadministratie van beide scholen
krijgen pure chocolade. Dit werd on(Ravels en Weelde) viel onder haar belangs op het ouderplatform bevraagd.
voegdheid.
Voor kinderen, die allergisch zijn voor
Liliane stond voor stiptheid, vertroupure en melkchocolade en die alleen een wen, enthousiasme, kind- en klantvrienspecifiek product verdragen, stellen we
delijkheid. School was voor haar een
voor dat de ouders zelf voor een alterna- tweede thuis. Het werk was nooit te
tief zorgen. Zo weten de ouders zeker
veel en zij stond altijd paraat voor iederdat hun kind geen foute voedingsmidde- een en op elk moment. Het zal moeilijk
len krijgt. De rekening van het alternazijn voor de school en het secretariaat
tieve product kan u gewoon binnenbren- om haar werk verder te zetten.
gen en wordt vergoed.
Er breekt nu een andere tijd voor haar
aan, een rustige tijd, een tijd waar tijd
VOORLEESWEEK
nog tijd kan zijn.
We wensen haar en haar familie een
an zaterdag 16/11/19 t/m zondag goede gezondheid toe om te kunnen
26/11/19 is het ‘Voorleesweek’. genieten van deze mooie periode.
Scholen en opvangdiensten beFoto’s van het afscheid van Liliane kan
steden hier veel aandacht aan. Maar ook je terugvinden op de website van de
ouders of grootouders kunnen voorlezen. school: www.gbsravels.be
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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 25/11/19 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 2014, 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.
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.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de
minimale aanwezigheid om recht te
hebben op een schooltoeslag:
- voor 5-jarigen 250 halve dagen
- voor 4-jarigen 185 halve dagen
- voor 3-jarigen 150 halve dagen.

OUDERPLATFORM

H

et digitale ouderplatform begint
ondertussen beter en beter te
werken. De kinderziektes verminderen ook elke dag. Natuurlijk kan
er af en toe nog wel een fout voorkomen, maar dat kon op papier ook.
Via de software achter dit ouderplatform
merken we dat al minstens 75% van de
ouders hun berichten regelmatig openen
en bekijken. Dit zal in de toekomst alleen nog maar groeien.
Het is de bedoeling om de periode voor
de kerstvakantie nog dubbel te draaien.
Dit wil zeggen dat de belangrijkste brieven in de maand november en december
nog op papier én op het ouderplatform
verschijnen. Na de kerstvakantie gaan
we geen papieren brieven meer verspreiden, omdat de tijd van experimenteren
dan voorbij is. De maandelijkse nieuwsbrief “Het Flapuitje” blijven we nog wel
op papier meegeven. We vinden deze
nieuwsbrief te belangrijk. We hopen dat
het goed wordt gelezen, zodat alle ouders en iedereen, die iets met de school
te maken heeft, op de hoogte blijven van
de laatste weetjes op en rond de school.
De knop of link naar het ouderplatform
kan je terugvinden op onze website:
www.gbsravels.be

D

NIEUWBOUW

D

e nieuwbouw gaat heel snel
vooruit. In de school worden
volgende zaken afgewerkt:
schilderen, kasten en wanden plaatsen,
technieken in de valse plafonds plaatsen
en de openleercentra afwerken.
Voor de nieuwe sporthal zal het nog
sneller gaan. Begin december wordt de
speciale sportvloer gelegd (gegoten?) en
het vaste sportmateriaal geïnstalleerd.
Het is de bedoeling om de losse materialen van de oude sporthal in de kerstvakantie naar de nieuwe sporthal te verhuizen, zodat de scholen en de verenigingen in het nieuwe jaar 2020 de nieuwe sporthal kunnen gebruiken.
Op deze manier kan de laatste fase van
het masterplan starten: speelplaats rond
de school verder afwerken, bedrading
rond de school voorzien, afbreken oude
sporthal, archeologisch onderzoek site
oude sporthal en aanleg van de vrijgekomen plaats.
Waar de oude sporthal nu staat komt
een nieuwe parking, een fietsenstalling
voor de school en fietsenstalling voor de
bezoekers van GC De Wouwer. Ook de
vrijgekomen gevel van GC De Wouwer
wordt mooi met platen bekleed.
Het is nog altijd de bedoeling om na de
paasvakantie te verhuizen. De werkgroep verhuis van de school is ondertussen weer gestart en is over allerlei zaken
zoals verhuisstoet, officiële opening en
opendeur voor de bevolking van Ravels
aan het nadenken.
Houd zeker vrijdag 3 april 2020 voor de
paasvakantie vrij. De school, leerkrachten, technische dienst en hopelijk weer
heel veel vrijwilligers verhuizen dan de
kleine materialen zoals banken, stoelen
en het didactisch materiaal. Die dag is
het pedagogische studiedag. Dit wil
zeggen dat de kinderen vrij zijn en dat
wij de laatste materialen makkelijk kunnen verhuizen. Meer nieuws hierover
volgt zeker in een volgend Flapuitje.
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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 vrijdag 06/12/19 en op vrijdag 03/04/20 hebben wij onze
pedagogische studiedagen
gepland. Op deze dagen hebben alle
kleuters en leerlingen vrijaf, maar het
schoolpersoneel niet.

OUDERCONTACT

O

p woensdag 04/12/19 en op
donderdag 05/12/19 organiseren we oudercontacten voor de
ouders van de leerlingen uit het 1ste leerjaar. De uitnodigingen worden binnenkort via het ouderplatform bezorgd.

FOTO’S

E

r zijn al heel wat klas– en individuele foto’s online besteld. De
website staat open voor bestellingen tot 20/11/19. Nadien kunnen nog
wel foto’s worden besteld, maar dan
komen er verzendingskosten bij.
Indien gewenst, kan de school opnieuw
een kaartje met de persoonlijke bestelcode van je kind bezorgen. Kom hiervoor gerust naar het schoolsecretariaat.

