Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

OVSG

NIEUWBOUW

PLANNING VERHUIS

nze school is een gemeentelijke
basisschool en werkt daarom
samen met OVSG.
OVSG staat voor “Onderwijssecretariaat
van Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap”. Onze koepel
wordt vertegenwoordigd door Patriek
Delbaere. De slogan van onze koepel of
net is “De gemeente maakt school”.

e nieuwbouw is ondertussen zo
goed als klaar. Alleen moeten er
hier en daar nog kleine klusjes
worden uitgevoerd.
Buiten moet er nog wel wat worden afgewerkt. De fietsenstallingen, de omheining, de poorten en de beplanting worden in de maand maart aangepakt.
De verhuis kan dus na de krokusvakantie
beginnen. Eerst gaan we nog kasten verhuizen die we in de bergingen kunnen
gebruiken. Nadien worden er al andere
materialen naar de nieuwbouw verhuisd.
De laatste week voor de paasvakantie
komen de digiborden aan bod om te verplaatsen. Op donderdag 02/04/20 om
9.00 u plannen we weer voor iedereen
(kinderen, leerkrachten, ouders en sympathisanten) een verhuisstoet. Op vrijdag
03/04/20 is het vrijaf voor de kinderen.
We verhuizen dan weer de schoolbanken. We vragen dan ook zoveel mogelijk
hulp van ouders, grootouders en mensen
van Ravels om de kleine verhuis vlot te
laten verlopen. Jullie helpen toch ook???

ierbij de planning van de werken
en de verhuis in de volgende weken. Hopelijk kunnen we deze
strakke planning aanhouden!!!
 Maand maart 2020 Verhuis materialen
 Maand maart 2020 Afwerken nieuwbouw en schoolomgeving
 Maandag 30/03
Digiborden afhalen
 Woensdag 01/04 Plaatsing digiborden
 Donderdag 02/04 Verhuisstoet 9.00 u
 Vrijdag 03/04
Vrijaf kinderen
 Vrijdag 03/04
Leerkrachten verhuizen zoveel mogelijk samen met ouders!
 Paasvakantie 2020 Verhuis van de grote
spullen door de technische dienst
 Maandag 18/04/20 Start in de nieuwe
school (Kerkstraat 24-Kloosterstraat 18)
 Vrijdag 24/04/20 Officiële opening
met de gouverneur
 Zondag 26/04/20 Schoolfeest en open
schooldag voor heel het dorp, met de
mogelijkheid om de heel de school te
bezichtigen. Iedereen welkom!!!
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BEBAT

D

e school verzamelt nog altijd
lege batterijen en krijgt voor
elke kilo lege batterijen punten
van Bebat. Bebat recycleert deze batterijen en geeft ze dus een tweede leven.
Van maandag 2 maart 2020 tot en met
zondag 22 maart 2020 vindt er weer een
speciale “Dubbele Puntenactie” plaats.
De school krijgt dan niet 1, maar liefst 2
punten voor elke kilo gebruikte batterijen.
De ideale gelegenheid om het puntentotaal van onze school een extra boost te
geven. Via Bebat kan de school met
deze punten didactisch materiaal of
sportuitrusting aankopen. Willen jullie
ons weer mee helpen? Wij en de kinderen zijn hier heel blij mee en het is
nog goed voor de natuur ook.
Dankjewel voor jullie hulp!

In dit nummer :

- Oudercontacten

D

SCHOOLFEEST
OPEN SCHOOLDAG
Zondag 26/04/20
Van 10.00 u tot 17.00 u
Bezoek aan de nieuwbouw
Zoektocht door de school
Voor alle inwoners van Ravels
en omstreken
 Even bijpraten in de refters
 Genieten van een drankje, een
hapje en een stukje taart




IEDEREEN
HARTELIJK WELKOM

H

VERKEER

N

a de paasvakantie starten we in
de nieuwe school. De kleuterschool bevindt zich voortaan aan
de Kerkstraat en de lagere school in de
Kloosterstraat.
De school brengt met de kinderen in de
maand maart al volop bezoeken aan de
nieuwe school. Ook de omgeving en het
verkeer worden bekeken en voorgesteld.
Het is aangewezen dat ouders de weg
naar en van de school eens een keer met
hun kinderen afleggen, zodat de kinderen op de hoogte zijn van moeilijke
verkeerssituaties. In een volgend Flapuitje worden alle afspraken omtrent toegangen, parking en verkeer meegedeeld!
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VRIJWILLIGERS

D

e school heeft heel wat vrijwilligers nodig om alle projecten
en activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk maar het fruitteam, de verkeersbrigadiers, het kriebelteam, de
leesondersteuning, de begeleiding van
groepen bij uitstappen en natuurlijk de
ouderraad en alle helpers bij het schoolfeest en andere feesten.
Van 28/02 tot 08/03/20 is het weer de
Week van de Vrijwilliger. Daarom willen wij alle vrijwilligers van onze school
een dikke pluim geven en dankjewel
zeggen voor al het werk dat zij verzetten
en voor hun belangloze inzet en enthousiasme. Dank, duizendmaal dank ! ! !

RAPPORTEN

V

anwege de verhuis worden de
rapporten niet de laatste week
voor de paasvakantie uitgedeeld,
maar een week vroeger, namelijk op
woensdag 25/03/20. Ook de rapportcommentaar zal daarom eerder beperkt
zijn. Tijdens de oudercontacten wordt er
meer toelichting gegeven over de ontwikkeling van je kind(eren).

VRIJWILLIGERS
Je hoeft ze niet per sé te vragen.
Ze bieden zich spontaan aan
om ten diensten van anderen te
staan.
Niets is hun teveel.
Steeds staan ze paraat.
Ieder doet zijn deel
met een lach op ’t gelaat.
Ze staan er niet alleen,
want samen zijn ze sterk.
Klaar voor iedereen
met hun vrijwilligerswerk.
Met dank aan iedereen !!!

OUDERCONTACTEN

O

uders stellen dikwijls vragen
over hun kinderen via de nieuwe media en verwachten dan
ook heel snel antwoord. Praktische vragen kunnen we snel beantwoorden,
maar vragen omtrent schoolse problemen bespreken we liever in een individueel oudercontact. Op woensdag
25/03/20 en donderdag 26/03/20 worden
er weer oudercontacten georganiseerd.
Gelieve hiermee rekening te houden.

KLEUTERINFODAG

O

p woensdagvoormiddag
25/03/20 van 11.00 u tot
11.45 u nodigt de school de
ouders en kleuters, die na de paasvakantie en na het hemelvaartweekend naar
school kunnen komen, uit voor een infomoment. De nieuwe kleuters kunnen de
school, de klas en de juf leren kennen.
Indien nodig, kan er nog worden ingeschreven. Papa’s of mama’s kunnen nog
een vraag stellen aan de juf of afspraken
maken hoe er na de vakantie het best
kan worden gestart. Welkom!

HULP

D

e school vraagt nog altijd hulp
om op vrijdagvoormiddag of
namiddag 03/04/20 mee te helpen verhuizen. Laat een seintje als je
kan komen helpen. Wie een aanhangwagen of bestelwagen heeft, mag deze
zeker meebrengen! Ben je bereid om
ons te helpen? Geef dan een seintje aan
de school via mail info@gbsravels.be,
of telefoon 014 / 65 63 86 of via de leerkrachten, of rechtstreeks op het bureel.
Dankjewel voor elk uurtje hulp!
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