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FAMILIENIEUWS 

G 
eboorte: Proficiat aan de ge-
lukkige ouders en hun familie 
met de geboorte van: 

 Jozefien, zusje van Jules (1Kb). 

 Alex op 23/12/2019, broertje van 
Nieke (3B) en Lili (3Ka). 

 Helena op 28/12/2019, zusje van 
Viktor (2Ka). 

 Ella op 20/01/2020, kleindochter van 
juf Christel Cornelissen (zorgjuf). 

 Lis op 20/01/2020, dochter van juf 
Kelly Van Rooy (2C). 

 Louise op 31/01/2020, zusje van 
Milan (3Ka). 

Overlijden: Wij voelen oprecht mee 
met het verdriet van de familie bij het 
het overlijden van hun geliefd persoon: 

 Gerda (secretariaat) heeft afscheid 
moeten nemen van haar moeder. 

BIJSCHOLING 

O 
m op de hoogte te blijven van 
de vernieuwingen in het onder-
wijs, volgen onze leerkrachten 

regelmatig bijscholingen: 

 Op woensdag 04/03/2020 volgen juf 
Nore Van Riel en juf Sabine 
Noeyens de bijscholing ‘Codeer je 
kleuter’. 

 Op vrijdag 13/03/2020 gaan meester 
Sander De Witte en juf Mies Lee-
mans naar het tweede netwerk LO 
van OVSG. 

 Op maandag 16/03/2020 gaan juf 
Christel Cornelissen en juf Hild Van 
de Pol naar de tweede zorgcontact-
dag van OVSG. 

STAGES 

V 
olgende stages worden korte-
lings gepland: 
 

 Op donderdag 05/03/2020 en vrij-
dag 06/03/2020 komen enkele stu-
denten hun stage volbrengen: Kim 
Beyens (1Ka), Noa Wens (1Kb), 
Seline Moespot (2Ka), Lien Van 
de Velde (2Kb) en Karlijn Ro-
mouts (3Ka). 

KROKUSVAKANTIE 

H 
et is weer krokusvakantie van 
zaterdag 22/02/2020 t.e.m. 
01/03/2020. Geniet ervan! 

Maandag 02/03/2020 beginnen we 
weer met een frisse start. Die dag is 
ook een instapdag voor nieuwe kleu-
ters. We wensen alle nieuwe kleuters 
hartelijk welkom in onze school. Wij 
hopen dat ze zich snel thuis voelen. 
Dank voor het vertrouwen. 

OVERGANG KS- LS 

O 
m de overgang van de kleu-
terschool naar het 1ste leer-
jaar soepel te laten verlopen, 

mogen de 5-jarige kleuters van 3Ka, 
3Kb en 3Kc af en toe eens kennis 
gaan maken in het 1ste leerjaar. De 
kleuters voelen zich dan echt al 
‘groot’. Zo geraken ze stilaan ver-
trouwd met de werking in het 1ste 
leerjaar en met de leerkrachten. De 
leerlingen van het 1ste leerjaar vinden 
dit ook heel tof, want zij mogen 
eventjes terug naar hun juf uit de 3de 
kleuterklas. Daarnaast organiseren 
we ook enkele gezamenlijke activi-
teiten zoals de leerlingen die aan de 
kleuters voorlezen, waar iedereen 
van geniet. 

JEUGDBOEKENMAAND 

I 
n maart is het weer jeugdboeken-
maand. Dit jaar is het thema 
‘Kunst’. Ook de bib van Ravels 

organiseert leuke workshops voor kin-
deren van de lagere school van 13.30 
tot 16u om te spelen en knutselen: 

 11/03/2020: 3de & 4de leerjaar 

 25/03/2020: 1ste & 2de leerjaar 
De workshops vinden plaats in de bib 
van Ravels. Deelname is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. Dit kan op:  
https://ravels.bibliotheek.be/ 
Daarnaast organiseert de bib ook een 
voorleesuurtje op 18/03/2020 van 
14.00u tot 15.00u voor kleuters. 

VERHUIS 

V 
anaf maandag 02/03/2020 tot en 
met de paasvakantie staat alles 
in het teken van de grote ver-

huis. Leerkrachten zijn volop bezig 
met de nodige voorbereidingen. Wat 
kunnen we nog gebruiken en wat niet? 
Ingevulde werkboekjes worden met de 
kinderen mee naar huis gegeven met 
de vraag om ze thuis te bewaren tot 
eind juni. Kleine materialen worden in 
plastieken bakken of kartonnen dozen 
gesorteerd voor de verhuis. 

DIGITALE BORDEN 

O 
p maandag 30/03/2020 en op 
dinsdag 31/03/2020 worden in 
de lagere school de digitale 

borden verwijderd door het gemeente-
personeel. Op woensdag 01/04/2020 
worden de digitale borden met de hulp 
van de onderaannemer in de nieuwe 
school teruggeplaatst en juist afge-
steld. In deze week worden ook de 
kopieerapparaten verhuisd. 
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I 
n elke klas werd in januari een klassikale wedstrijd gehouden van 
het hoogspringen. Iedereen sprong op zijn best en deed enorm veel 
moeite! Hier zijn de resultaten van de beste sprongen per klas. Om 

de privacy niet te schenden, vermelden we enkel de voornamen en de 
eerste letters van de achternamen: 
1ste leerjaar   
Esila G. 80 cm Casper C. 80 cm 
Lena D.K. 75 cm Finn V.N 80 cm 
Siel H. 75 cm Otis D.R. 75 cm 
Julie V.S. 75 cm Eyyub Ö. 75 cm 
Janne V. 75 cm Jasper V. 75 cm 
2de leerjaar  
Maud V.R. 100 cm Willem V. 95 cm 
Kato M. 90 cm Joren G. 90 cm 
Lentl A. 90 cm Ruben M. 90 cm 
  Nolan V.D.S 90 cm 
3de leerjaar 
Lise G. 100 cm Cruz H. 100 cm 
Mirte W. 100 cm Maxime M. 100 cm 
Zina B. 95 cm Seppe S. 100 cm 
  Ilias S. 100 cm 
  Willem V.N. 100 cm 
4de leerjaar 
Nina V.E. 110 cm Mauro V.V. 124 cm 
Hayley V. 110 cm Tibo S. 110 cm 
Zhara H. 100 cm Sepp D.B. 105 cm 
Linde M. 100 cm Simon V.D.V. 105 cm 
Sien M. 100 cm  
Lina V.S. 100 cm 
5de leerjaar 
Manou C. 105 cm Gilbert E. 115 cm 
Lena S. 105 cm Joppe V.N. 115 cm 
Isa V.N. 105 cm Jarne G. 110 cm 
Merle B. 105 cm Sam P. 110 cm 
Lene H. 105 cm Yuran V.D.K. 110 cm 
Kaaris S. 105 cm Tijn V.D. 110 cm 
Lore W. 105 cm Miguel D.R. 110 cm 
6de leerjaar 
San D. 118 cm Twan V. 124 cm 
Nele W. 118 cm Sofiane B. 121 cm 
Maud W. 118 cm Stef H. 118 cm 
  Lars V.D.O. 118 cm 
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GROTE VERHUIS 

O 
p vrijdag 03/04/2020 vanaf 
09.00u verhuizen we grotere 
spullen zoals stoelen, bankjes, 

prikborden, kastjes, speelgoed, knut-
selmaterialen in plastieken bakken of 
kartonnen dozen, pakken tekenpapier... 
We kunnen die dag nog altijd extra 
hulp gebruiken van ouders die een 
aanhangwagen of bestelbusje hebben. 
Heb je die dag even tijd? Geef gerust 
een seintje: 014/65 63 86 of  
info@gbsravels.be. Dankjewel! 

VERHUISSTOET 

O 
p donderdag 02/04/2020 ver-
trekken we rond 09.00u in 
stoet met de hele school naar 

de nieuwe school. De veiligheid is 
belangrijk. Iedereen draagt een fluo-
hesje. We nemen opnieuw de route 
langs Klein Ravels. We willen het 
ludiek houden: kleuters met wat draag-
baar speelgoed, leerlingen met enkele 
schriftjes of werkboekjes, (groot-)
ouders met kruiwagens en bolderkar-
ren en het onderhoudspersoneel met 
hun poetskarretjes. We voorzien na-
tuurlijk ook muziek. Jullie kind(eren) 
en wij zouden het heel fijn vinden als 
jullie ook mee stappen! 

NIEUWE AFSPRAKEN 

I 
n de nieuwe school zullen er nieu-
we afspraken nodig zijn rond de 
organisatie van parkeren, de fiet-

senstalling, de begeleiding van de fiet-
senrijen en het middagtoezicht. Deze 
afspraken worden in de volgende Flap-
uitjes verder toegelicht en later, indien 
nodig, na evaluatie aangepast. 

KRIEBELDAG 

O 
p woensdag 04/03/2020 komt 
het kriebelteam opnieuw langs 
in alle klassen. Let op: geen 

gel in de haren of moeilijke kapsels die 
dag! Dankjewel voor jullie medewer-
king. 

REKENINGEN 

V 
anaf februari is het ook moge-
lijk om de rekeningen digitaal 
in pdf-formaat te openen via het 

Ouderplatform. Wanneer je het Ouder-
platform opent, zie je in het menu het 
onderdeel ‘Rekeningen’ staan. Als je 
daar op klikt, krijg je een overzicht 
van alle rekeningen van dit schooljaar. 
Enkel de rekeningen vanaf februari 
zijn in pdf-bestand te openen. Je zal 

merken dat de volgnummers niet 
lijken te kloppen. Dat komt omdat er 
2 verschillende rekeningen zijn. De 
opvangrekening wordt maandelijks 
opgemaakt. Hierop wordt alle voor– 
en naschoolse opvang aangerekend 
en het middagopvang. Alle andere 
kosten komen op de schoolrekening. 
Deze wordt ongeveer om de 3 maan-
den opgemaakt. 
Tot aan de paasvakantie geven we de 
rekeningen ook nog op papier mee. 
Daarna evalueren we of we de reke-
ning enkel nog digitaal versturen of 
toch ook nog op papier blijven mee-
geven. 

OUDERPLATFORM 

N 
aast de rekeningen zijn er ook 
nog andere aanpassingen en 
toevoegingen aan het Ouder-

platform gedaan. 

Klaslijsten 
Zo vind je de gegevens van klasgeno-
ten die vroeger op de klaslijsten ston-
den, nu ook terug op het Ouderplat-
form. Ga in het menu naar 
‘Leerlinggegevens’, klik vervolgens in 
het ondermenu op ‘Klasgegevens’. 
Hier zie je een lijst met alle klasge-
nootjes van je kind. Naast deze namen 
vind je een groen icoon. Als je hier op 
klikt, vind je de contactgegevens terug 
van de ouders van dit kind. 
Oudercontacten 
Ook de oudercontacten worden voort-
aan met een inschrijfsysteem via het 
Ouderplatform verwerkt. Een week 
voor inschrijving ontvang je een be-
richt wanneer de inschrijving opengaat 
en uit welke momenten je dan kan 
kiezen. Een week later kan je je echt 
inschrijven en ben je ook zeker dat dit 
het contactmoment wordt. We hebben 
dit al met succes getest in de kleuter-
school en in het eerste leerjaar. 


