Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels
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kinderen treden niet op zoals op andealleen nog maar hun rapport afmaken.
re schoolfeesten. Er zijn wel spelen,
De nieuwbouw zelf is ver klaar. Er moedrank, taart, vlaai en hapjes voorzien
ten nog ramen aan de gangkanten van de
om de ouderraad te steunen en om
klassen komen. Ook de glazen wanden
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zijn bijna klaar.
van de lagere school wat voor
Rondom de school moet er nog wel wat
te bereiden op de verhuis naar
gebeuren. De speelplaats van de lagere
de nieuwe school, plannen we enkele
school, achter de sporthal, moet nog
worden afgewerkt. De fietsenstallingen, activiteiten:
de beplanting en de omheining moeten  In de loop van de maand maart brenook nog worden geplaatst. Er is dus nog gen alle klassen een bezoek aan de
nieuwe school. Hun klas, hun speelwel wat werk aan de winkel, maar het
plaats en de ingangen worden voorgeeinde komt in zicht.
steld en toegelicht, zodat het vertrouStilletjes aan is de school de planning
wen in de nieuwe school kan groeien.
van de verhuis al aan het opstellen.
 Op donderdag 02/04/20 om 9.00 u
willen we weer in stoet met heel de
PLANNING VERHUIS
school van de containerschool naar de
et is de bedoeling om in maart te nieuwe school stappen. Niet alleen de
kleuters, leerlingen en leerkrachten,
starten met de verhuis van kasmaar ook de (groot)ouders en vrijwilten en materialen.
 Maart: Verhuis van kasten, materialen, ligers kunnen zo op een ludieke manier al kleine materialen met kruiwaschappen enzovoort.
gen, bolderkarren, enz. mee verhuizen.
 Week 14 is de week voor de paasvakantie: Verhuis van digiborden, kleine We willen het wel veilig houden.
Daarom hebben we ook politiebegeleikasten en kleine materialen.
ding gevraagd om alles in goede ba Donderdag 02/04/20 om 9.00 u. Vernen te leiden. Meer info volgt nog.
huisstoet.
 Vrijdag 03/04/20 is er verhuisdag met
 Vrijdag 03/04/20 (heel de dag) is het
leerkrachten en vrijwilligers.
vrijaf en weer grote verhuisdag met

Maandag 20/04/20 starten we allemaal
ouders en vrijwilligers.
in de nieuwe school.
 Paasvakantie: 04/04/20 tot 19/04/20.

NIEUWBOUW

D

O

H
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HULP GROTE VERHUIS

O

p vrijdag 03/04/20, de dag voor
de paasvakantie, hebben alle
kleuters en leerlingen vrijaf.
Op deze dag willen we al zoveel mogelijk verhuizen zoals dozen, plastieken
bakken met materialen, stoelen, banken,
kleine kasten, ... Twee jaar geleden konden we op bijna 100 vrijwilligers rekenen om alle kleine materialen te verhuizen. Dat is toen ook gelukt, waarvoor nu
nog altijd veel dank.
Ook deze verhuis is weer een hele klus,
maar vele handen maken het werk licht.
Daarom zouden we graag weer jullie
hulp willen vragen.
 Heb je die dag even tijd om ons te helpen? Alle hulp is welkom, ook al is het
maar een uurtje of één taakje!
 Beschik je ook over een aanhangwagen
of bestelwagen? Meebrengen, want dat
is heel handig om te verhuizen.
 Ben je bereid om ons te helpen op vrijdag 03/04/20? Geef dan een seintje aan
de school via:
 mail: info@gbsravels.be
 telefoon: 014 65 63 86
 of via de leerkracht.
We hebben jullie hulp hard nodig en zijn
je heel dankbaar!!
Om de veiligheid te garanderen, vragen
we om die verhuisdag geen kinderen
mee te brengen.
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e organisatie van de nieuwe
school wordt in een volgend
Flapuitje toegelicht. We denken
hierbij dan aan: toegangen KS en LS,
parking, afhalen kleuters, afhalen leerlingen, speeltijden, hoe de school verlaten, voor– en naschoolse opvang, ...
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OPENING
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OPENDEURDAG

KLOOSTERSTRAAT

O

p zondag 26/04/20 van 10.00 u
tot 17.00 u organiseren de
school en de ouderraad een
grote opendeurdag voor alle ouders en
voor alle geïnteresseerden van Ravels en
omstreken om de nieuwe school te bekijken en te leren kennen.
We vatten dit op als een groot schoolfeest. De kinderen treden niet op, maar
er worden wel standjes met spelen enz.
voorzien. Ook kan het inwendige van de
mens worden versterkt met een hapje en
een drankje.
Het geplande schoolfeest van zondag
17/05/20 wordt dus naar deze opendeurdag verschoven.
Tijdens dit uniek schoolfeest geeft de
turnkring op sommige momenten een
demonstratie in de nieuwe sporthal.
Ook de fanfares van Ravels-Eel en van
Weelde komen een stuk van de dag opluisteren met wat moderne muziek.
FAMILIEONTBIJT
Het is dus de bedoeling om die dag de
p zondagvoormiddag 09/02/20 mooie, nieuwe school te tonen, maar
vindt het jaarlijkse familieont- ook om een centje voor de ouderraad
bijt weer plaats in De Wouwer. bijeen te brengen, zoals bij vorige
Kinderen, ouders, grootouders en ken- schoolfeesten.
Iedereen van harte welkom ! ! !
nissen zijn allemaal welkom!!!

p maandag 20/04/20 starten we
in de nieuwe school, maar de
nieuwbouw wordt pas op vrijdag 24/04/20 door het gemeentebestuur
en de gouverneur officieel geopend.
Die vrijdagnamiddag nemen ook de kinderen deel aan de officiële opening en
het doorknippen van het lint. Zij zingen
het schoollied om alle genodigden te
tonen hoe blij we in de nieuwe school
kunnen leven en werken.
Na dit plechtig moment gaan de kinderen nog even naar de klas. De aanwezigen worden dan uitgenodigd voor een
woordje van de burgemeester, schepen
van onderwijs, gouverneur en van de
directeur. Tussendoor spelen een aantal
kinderen een stukje muziek om heel dit
officiële moment een vrolijke en muzikale toets te geven.
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e volgende maanden worden de
Kloosterstraat en de Meiboomlaan heraangelegd en verkeersvriendelijker gemaakt. Ook de riolering
wordt vernieuwd en aangepast. De volgende planning wordt vooropgesteld:
 27/01/20 Start werken
 28/01/20 Bomen rooien
 29/01/20 Opbreken Kloosterstraat vanuit kruispunt Meiboomlaan
 03/02/20 Start rioleringswerken
 Einde werken in de Kloosterstraat worden tegen einde april voorzien.
Bewoners zullen moeilijk hun huis kunnen bereiken. Er wordt gevraagd om
begrip en om de auto op een bereikbare
plaats of parking te plaatsen. Dankjewel.

DIKKE TRUIENDAG

O

p dinsdag 11/02/20 doet onze
school weer mee aan Dikke
Truiendag.
In de klassen wordt deze dag kort toegelicht, zodat de kinderen de symbolische
betekenis inzien. Een dikke trui of jas
vangt de graadjes lager op zonder comfortverlies. Zie: www.dikketruiendag.be
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