Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS

G

eboorte: Proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie
met de geboorte van:
 Ell op 21/10/2019, zusje van Fé
(1Kc).
 Niene op 15/11/2019, zusje van
Malou (1Ka).
 Lars op 20/11/2019, broertje van
Nore (1Kc).
 Zusje van Ashor (1Ka) en Ornina
(3Kb).
Overlijden: Wij voelen oprecht mee
met het verdriet van de familie bij het
het overlijden van hun geliefd persoon:
 Gaby (gemachtigd opzichter en fruitouder) heeft afscheid moeten nemen
van haar moeder.
 Jules (1Kb) heeft afscheid moeten
nemen van zijn nonkel.
 Simon (4B) en Jelle (6A) namen
afscheid van hun oma.
 Juf Griet (muziek) heeft afscheid
moeten nemen van haar moeder.

BIJSCHOLING

O

m op de hoogte te blijven van
de vernieuwingen in het onderwijs, volgen onze leerkrachten
regelmatig bijscholingen:
 Op maandag 13/01/2020 volgen juf
Igna Verheyen en juf Ine Van den
Borne de bijscholing ‘Upcycling art
wordt kunst’.
 Op maandag 20/01/2019 volgen
meester Jan Pelkmans en juf Ine Van
den Borne de bijscholing ‘Breed
evalueren van muzische vorming’.

LAATSTE SCHOOLDAG

V

rijdag 20/12/2019 is de laatste
schooldag voor de kerstvakantie. Dit is een gewone volledige

dag. De school is uit om 15.35u. De
kerstvakantie begint pas daarna en
duurt tot zondag 05/01/2020. We
wensen iedereen prettige feesten en
een fijn 2020! Op maandag
06/01/2020 beginnen we met frisse
moed aan het 2de trimester.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een studietoelage is dat een kleuter een aantal halve
dagen aanwezig moet zijn op school.

AFWEZIGHEDEN

olgende regels gelden bij een
afwezigheid wegens ziekte van
leerplichtige kinderen:
 Verwittig ’s morgens de school wanneer jouw kind niet naar school
komt. Telefoon: 014 / 65 63 86.
 Als je een doktersattest hebt, hoef je
zelf geen groen afwezigheidsbriefje
meer in te vullen.
 Vanaf de 4de opeenvolgende dag is
een doktersattest vereist. Zaterdagen
en zondagen tellen ook mee.
 Voor een afwezigheid van minder
dan 4 dagen, kan je 4 keer per
schooljaar zelf een groen afwezigheidsbriefje schrijven.

R

egelmatig krijgen we vragen
van ouders om hun kinderen
vroeger op vakantie te laten
gaan. Ons antwoord hierop is altijd
negatief. Indien ouders met hun gezin vroeger op vakantie vertrekken,
geven ze aan hun kinderen de
boodschap dat de school niet zo
belangrijk is. Alles bij elkaar hebben de kinderen drie en een halve
maand vakantie en nog enkele verlengde weekends erbij. Er is dus
voldoende kans om de vakantie te
plannen. Mogen we jullie er ook nog
eens op attent maken dat in het
schoolreglement duidelijk vermeld
staat dat op reis gaan tijdens het
schooljaar voor kinderen in de lagere
school een onwettige afwezigheid is
die de school aan de bevoegde inspectie moet melden. Ook vroeger
op vakantie vertrekken of later terugkeren valt hier onder! Dankjewel.

LEERPLICHT

E

r is in de kleuterschool geen
leerplicht. Toch weet iedereen
dat het voor de algemene
ontwikkeling van kleuters belangrijk
is dat kleuters regelmatig naar school
komen. Het is immers in de kleuterschool dat kinderen verschillende
vaardigheden verwerven die de basis
vormen voor een verdere succesvolle
schoolloopbaan. Daarom is het recht
op schooltoelage gekoppeld aan een
regelmatige aanwezigheid op school.

MELDING AFWEZIGHEID

V

DOKTERSATTEST MEDICIJN

M

edicijnen toedienen, valt niet
onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen.
Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. Op school
worden wel verzorgingsmiddelen gebruikt. Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, neemt de school
echter wel haar verantwoordelijkheid
op voor leerlingen die voorgeschreven
medicijnen moeten nemen. De school
geeft enkel medicijnen op doktersvoorschrift. Dit attest moet samen met de
originele verpakking van het medicijn
in een plastic zakje op het secretariaat
worden bezorgd. Het attest vermeldt
de naam van de leerling, de naam van
het medicijn, hoe en het tijdstip van
inname en de manier van bewaren.
Dankjewel.
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GROEIPAKKET

S

inds 01/01/2019 heeft Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag en andere toeslagen
overgenomen. Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.
Wat zit er in het Groeipakket?
Een startbedrag (= vroeger geboortepremie), een basisbedrag (= vroeger
kinderbijslag) en een schoolbonus.
Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal
extra toelagen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een sociale toeslag voor
gezinnen met een beperkt inkomen.
Om ouders te stimuleren om hun kinderen naar de opvang of naar de school
te laten gaan, zijn er ook voor sommige van deze kinderen extra toelagen
voorzien. Sinds dit schooljaar 20192020 is er voor alle kinderen een
schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en
wordt per schooljaar toegekend.
Meer info, bedragen van de toeslagen,
voorwaarden en hoe je deze kan aanvragen vind je op
www.groeipakket.be, de officiële website van de Vlaamse Overheid.

KLAS STOREN

H

et gebeurt soms dat kinderen
wat vergeten mee naar school
te brengen, zoals een brooddoos of een huisstaak bijvoorbeeld.
Sommige ouders brengen dit dan spontaan naar de klas. Het kan ook zijn dat
een ouder een boodschap wil meedelen
aan de leerkracht. Maar dit kan het
klasgebeuren en de lessen wel erg storen. Mogen we daarom vragen om
eerst langs het secretariaat te komen?

De secretariaatsmedewerkers brengen de spullen wel naar de klas en
geven de nodige boodschappen door.
Ook bij het afhalen van hun kind,
stellen sommige ouders vragen aan
de leerkracht. Dit komt niet altijd uit
voor de leerkracht, omdat hij/zij de
rij moet begeleiden of een vergadering heeft bijvoorbeeld. Maar wij
zijn wel een open school en staan
zeker open voor communicatie. Indien je de leerkracht wenst te spreken, wil je dan een afspraak maken
via telefoon (014/65 63 86) of mail
(niet WhatsApp) alsjeblieft? De leerkracht maakt graag tijd voor je vrij
op momenten dat het voor beiden
past. Dank voor jullie begrip.

INFOAVOND

V

anaf maandag 06/01/2020
starten enkele nieuwe kleutertjes in het instroomklasje 1Kd
van juffrouw Jasmine Mermans. Op
woensdagavond 08/01/2020 organiseren we in 1Kd een infoavond. De
ouders van alle kleutertjes van Ravels, die dit schooljaar vanaf de
kerstvakantie voor de 1ste keer naar
school kunnen komen, worden uitgenodigd. Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. Hopelijk vergeten we niemand. Ken je een kleutertje dat ook naar school mag komen
en geen uitnodiging heeft gekregen?
Geef ons dan een seintje, want elke
kleuter is welkom!

KRIEBELTEAM

W

e stellen vast dat het Kriebelteam de laatste tijd vaak
moet langskomen, omdat
we het kriebelprobleem niet helemaal onder controle krijgen. Dat is
heel vervelend voor iedereen, maar

zeker ook voor de betrokken kinderen
en ouders. Zij weten vaak niet meer
hoe te behandelen. Om ouders niet
ongerust te maken, hebben we na de
laatste controles alleen de betrokken
ouders telefonisch verwittigd. Maar
toch willen we een oproep doen aan
alle ouders om samen dit probleem aan
te pakken. Dank voor jullie medewerking en begrip! Meer informatie vind
je ook altijd op onze website
www.gbsravels.be/luizen.

KERSTSTAL

J

uist voor de kerstvakantie nodigt
de KWB onze kleuters en leerlingen uit om hun kerststal op
het kerkplein te bezoeken. Zij trakteren dan ook met een beker warme chocomelk en een koekje. Om de beurt
gaan de klassen naar de kerststal kijken. Dankjewel KWB!!

KERSTFEESTJE

I

n de laatste week van december
gaat in de klassen een kerstfeestje
door. Hiervoor mogen de leerlingen
van de lagere school een kerstcadeau
voor maximum € 3,00 meebrengen
(geen snoep). De ouderraad zorgt voor
een traktatie in de kleuterschool. Dank.

VOOR– EN NABEWAKING

W

e merken op dat het tegenwoordig heel druk is in de
voor– en nabewaking. Deze
opvang is er enkel voor ouders die
moeilijkheden ondervinden met opvang van hun kinderen. De opvang
dient dus niet, omdat kinderen het gewoon leuk vinden om nog even met
hun klasgenootjes te kunnen spelen.
Dank voor jullie begrip.

