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Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

SINTERKLAAS

H

ij komt, hij komt, die lieve
goede Sint, mijn beste vriend,
uw beste vriend, de vriend van
ieder kind...
En inderdaad Sinterklaas is in aantocht. De kinderen van onze school
zullen dit schooljaar de Sint en zijn
pieten niet afhalen aan het kanaal. De
Sint en zijn pieten zullen zelf naar de
school komen. We verwachten hen
donderdag 05/12/2019 tussen 09.00 en
09.15u op school.
De kinderen van de kleuterschool en
van de lagere school halen de Sint en
zijn pieten op aan de voetbalvelden
van KFC Flandria. Daarna gaan zij in
stoet via de Raaftuinweg naar de parking van de school. De begeleidende
politie houdt een oogje in het zeil, zodat de optocht langs de openbare weg
verkeersveilig verloopt. Alle kinderen
dragen hun fluohesje om goed op te
vallen. Om de stoet en de aankomst
wat attractiever en levendiger te maken, mogen de kinderen een muziekinstrument, een toeter, een vlaggetje of
iets dergelijks meebrengen.
Op de beklinkerde parking worden er
in het midden van de parking
(uitrijstrook) aan twee kanten nadarhekkens gezet. De kleuters van de
school en het 1ste leerjaar komen tegen
09.20u achter deze hekkens staan, zodat zij de eerste toeschouwers zijn van
het gebeuren.
Bij aankomst van de Sint rijdt de koets
tussen de nadarhekkens tot aan het
einde van de parking waar de Sint uitstapt. Dan zal hij alle kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar persoonlijk
langs de nadarhekkens begroeten.
In de voormiddag zal de Sint met zijn
Pieten een bezoek brengen aan de
kleuters. Na de middag komen de 1ste,
2de en 3de leerjaren aan de beurt. De
leerlingen van het 4de, 5de en 6de leer-
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jaar gaan in de namiddag naar een
film kijken in GC De Wouwer.
Wij nodigen iedereen uit om de Sint
en de pieten bij de voetbalvelden of
op de verharde parking te verwelkomen, maar zouden toch willen vragen om voorrang te geven aan de
kleuters en de kinderen van de laagste leerjaren. Nogal dikwijls verdringen volwassenen de kleine kinderen
aan de aankomstplaats. De Sint zal
zeker ook aandacht besteden aan
grootouders en hun kleinste kleinkinderen. Geen paniek dus!
Laat het een kindvriendelijk en veilig
kinderfeest zijn! Hartelijk dank!

PARKING
Op donderdag 05/12/2019 om
09.20u komen Sinterklaas en zijn
pieten aan op de beklinkerde parking
van de school op de Raaftuinweg 2a.
Wij willen vragen aan alle (groot-)
ouders die met de auto komen, om
NIET te parkeren op de beklinkerde parking, maar or delijk op de
zandparking, zodat Sinterklaas netjes
en veilig langs kan komen.

ZIEKTE

K

inderen die tijdens de nacht
ziek zijn geweest (overgeven,
diarree), worden ʼs morgens
soms toch nog naar school gestuurd.
Wij begrijpen wel dat opvang een probleem kan zijn, maar zieke kinderen,
vooral kleuters, voelen zich heel ongelukkig en ellendig op school na verschillende braakperiodes of ettelijke
toiletbezoeken. Zij kunnen beter thuis
uitzieken.

CONFERENTIE

O

p vrijdag 06/12/2019 vindt de
1ste pedagogische vergadering
of conferentie van dit schooljaar voor de leerkrachten plaats. Voor
de kinderen betekent dit een vrije
dag. De kleuter school wer kt die dag
rond hoekverrijking en de lagere
school werkt rond muzische vorming.
Op vrijdag 03/04/2020 vindt de
2de pedagogische studiedag van dit
schooljaar plaats. De kinderen hebben
dan weer een vrije dag. Willen jullie
hiermee rekening houden a.u.b.?

UITNODIGINGEN

E

en aantal schooljaren geleden
heeft het schoolteam beslist om
geen uitnodigingen voor verjaardagsfeesten en kerstkaarten meer
uit te delen in de klas of op school,
omdat dit bij sommige kinderen heel
gevoelig ligt en om pestgedrag te
voorkomen.
Daarom zijn in het begin van het
schooljaar alle adreslijsten meegegeven. Je kan er zo zelf voor zorgen dat
de uitnodigingen op de juiste plaats
terecht komt, zonder dat we kinderen
emotioneel pijn doen.
Dank voor het begrip!
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ONTHAALDAG

O

p woensdag 11/12/2019 van
11.00 tot 11.45u worden alle
nieuwe kleuters die in januari
of op 3 februari naar onze school mogen komen, uitgenodigd om de klas te
verkennen. Zij kunnen met juffrouw
Lisy Van der Moeren van het klasje
1Kc en juffrouw Jasmine Mermans
van klasje 1Kd kennismaken. Hartelijk
welkom! Het instroomklasje 1Kd van
juffrouw Jasmine start waarschijnlijk
op 06/01/2020 en zal in de loop van
het schooljaar tot een volwaardig klasje uitgroeien. Dank voor het vertrouwen! Wij hopen dat alle kleutertjes
zich snel thuis voelen op school.

VERKEERSTIP

V

ooral in de winterperiode is het
belangrijk dat je zichtbaar blijft
in het verkeer. Wist je dat wanneer je reflecterende kledij draagt, de
automobilisten je in het donker al van
op een afstand
van 150m kunnen zien? Dat is
de lengte van
anderhalf voetbalveld.

TELPIETEN

NIEUWBOUW

p donderdag 28/11/2019
kwamen de telpieten al op
bezoek. Zij kwamen de kinderen tellen, zodat alle cadeautjes en
snoepgoed wel kloppen.
De pieten hebben een bezoek gebracht aan elke klas en hebben mopjes uitgedeeld. Door dit voorbezoek
kennen de kinderen zwarte piet al
een beetje en vinden ze het eigenlijke bezoek op donderdag 05/12/2019
niet te eng.
De pieten wisten te vertellen dat Sinterklaas niet meer met zijn boot naar
de vaart van Ravels wil komen. Hij
vindt dat een beetje saai en heeft wel
eens zin om iets anders uit te proberen. De telpieten probeerden al enkele vervoersmiddelen uit onder toezicht van alle kleuters en de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. Ze
probeerden een step uit, een bolderkar, stelten, een hip hooverboard en
zelfs een parachute! Niet elk vervoersmiddel was een even groot succes. De pieten zullen dit zeker doorvertellen aan Sinterklaas. Wij zijn
benieuwd waarmee de Sint en zijn
pieten naar onze school zullen komen. We zullen hen donderdag met
open armen ontvangen!

e vloer van de sporthal is ondertussen gelegd. De sporthal
wordt helemaal klaargemaakt
zodat de kinderen en de verenigingen
na de kerstvakantie de nieuwe sporthal
in gebruik kunnen nemen.
Met de afbraak van de oude sporthal
wordt op 13/01/2020 begonnen. Na het
archeologisch onderzoek wordt er een
parking, fietsenstalling en groen voorzien.
Het is de bedoeling om heel de nieuwbouw tegen eind februari af te hebben,
zodat we na de paasvakantie de school
in gebruik kunnen nemen. Eind januari
starten daarom ook de wegenwerken
aan de Kloosterstraat en de Meiboomlaan. Als normaal gezien alles vlot
verloopt opent de nieuwe school officieel het weekend na de paasvakantie.
Meer nieuws volgt in een volgend
Flapuitje.

O

D

AANTALLEN

O

nze school telt op dit moment
164 kleuters en 278 leerlingen
in de lagere school.
In totaal zijn dat 442 kinderen, die we
elke dag mogen opvangen en begeleiden. Daar zijn we best trots op!
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