Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

NIEUWBOUW

OPVANG

e werken aan de nieuwbouw
liggen ondertussen ook stil. De
bouw zelf is helemaal in orde.
De digiborden, de whiteboards en nog
wat schermen moeten nog worden geplaatst. Dit zal wel lukken in betere tijden. Buiten moeten alleen de fietsenstallingen, de poorten, de omheining, de
aanplanting en de aanleg van de parking
waar vroeger de sporthal stond, nog worden uitgevoerd.
Stel dat de school toch plotseling open
mag, heeft de gemeente beloofd om
werfhekkens te plaatsen, zodat de veiligheid van de kinderen kan worden gewaarborgd. In principe kan de nieuwe
school dus in gebruik worden genomen,
met hier en daar nog wat kleine afwerkingsproblemen, die tussendoor zeker
kunnen worden uitgevoerd of opgelost.

e school voorziet sinds 16 maart
2020 opvang voor kinderen onder volgende voorwaarden:
 Hou kinderen zoveel als mogelijk
thuis. Thuiswerkende ouders vangen
hun kinderen thuis op!
 Zieke kinderen blijven zeker thuis of
moeten worden opgehaald.
 Kinderen van wie ouders een job in een
cruciale sector uitoefenen worden opgevangen.
 Bij twijfel kan de school altijd een attest vragen.
Heb je specifieke vragen of noden, neem
dan contact op via mail:
jan.hofkens@gbsravels.be of
info@gbsravels.be

PLANNING APRIL

Z

oals je op de planning van april
2020 kan zien, zijn er door de
strenge maatregelen in deze Coronacrisis heel wat zaken geschrapt.
Alle voorbereidingen van de verhuis
zijn verplaatst en uitgesteld. De verhuisstoet van donderdag 02/04 en de algemene verhuis van 03/04 zijn helemaal
afgelast. De officiële opening van vrijdag 24/04 en het opendeurschoolfeest
van zondag 26/04 worden uitgesteld
naar de grote vakantie, waarschijnlijk
eind augustus. Later hoor je hier natuurlijk nog meer over.
De vele schoolse activiteiten in de
maand april, zoals de verkeersactieweek, toneelopvoeringen, sportactiviteiten (bv. Hopsakee), schooluitstappen,
bezoeken aan het middelbaar onderwijs
van het 6de leerjaar zijn allemaal afgelast. Kortom: Alle activiteiten van de
scholen worden voor de volgende weken, maanden afgelast of uitgesteld.
Ook de schoolfeesten, communiefeesten, onthaaldagen e.d. worden geschorst.
Wanneer de Coronamaatregelen versoepelen, laten we dit onmiddellijk weten.
Je hoort er zeker nog van.
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OPVANG VAKANTIE

H

et was de bedoeling van de gemeente Ravels om tijdens de
paasvakantie opvang te voorzien
e containerschool wordt tot op
in het Warreltje te Weelde.
vandaag nog dagelijks gebruikt De overheid heeft laten weten dat vervoor de opvang van een aantal
schillende gemeenschappen mengen niet
kinderen, waarvan ouders in de cruciale is aangeraden. Daarom zullen de scholen
sector werken. Er zijn gemiddeld een
in de paasvakantie (behalve paasmaantiental kinderen aanwezig, maar dit wis- dag) verder opvang verzorgen zoals
selt naar gelang de dag van de week.
VERHUIS
vroeger onder bovenstaande voorwaarDe containerschool is ondertussen ver
den. Scholen moeten deze maatregelen
e verhuis is ondertussen ook wat leeg buiten de bankjes en de stoeltjes.
ook naleven om geen overbelasting in de
stilgevallen, maar ik vermoed
Binnenkort gaan we alle zaken die nog
opvang te verkrijgen en zo het besmetdat er zeker al 75% van de ma- nodig zijn naar de nieuwbouw verhuitingsgevaar te verhogen.
terialen in de nieuwbouw aanwezig zijn. zen. De containers van de lagere school Deze beslissing en brief van de gemeenDe kleuterklassen zijn bijna al allemaal worden de laatste week van april door de te Ravels kan je ook terugvinden op het
mooi in orde. De stoelen en banken voor firma De Meeuw gedemonteerd en opge- ouderplatform.
de lagere school moeten nog worden
haald. De containers van de kleuterDe opvang in de paasvakantie zal voorverhuisd. De gemeente is hier ondertus- school worden de eerste week van de
namelijk in de containers van de voor–
sen mee bezig, maar dan onder alle Co- maand mei opgehaald.
en nabewaking (voetbal) plaatsvinden.
ronamaatregelen. De bergingen zijn
Concreet wil dit zeggen dat de opvang
Bij specifieke vragen of noden:
ondertussen ook al voor 75% gevuld
tot en met april nog in de containerjan.hofkens@gbsravels.be of
met kasten en materialen.
school zal blijven doorgaan.
info@gbsravels.be

CONTAINERSCHOOL
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RAPPORTEN

N

ormaal gezien stonden er vorige
week rapporten en oudercontacten ingepland.
De school heeft om verschillende redenen beslist om in deze moeilijke periode
de rapporten niet te verdelen, omdat:
 alle leerstof nog niet was en is gezien,
 alle toetsen nog niet waren uitgevoerd,
 door de coronacrisis alleen nog maar
kon of mocht worden herhaald.
Na overleg hebben we wel beslist ouders zelf te contacteren als er hier of
daar een bezorgdheid is. Ouders kunnen
ook altijd een vraag aan de leerkracht
stellen via mail, zodat er optimale communicatie is en er optimaal kan worden
geoefend, indien nodig.

THUISWERK

T

moment is elk ouder mee leerkracht en
zijn er heel veel verschillende meningen
over de juiste aanpak. Kritiek is vlug
gegeven, zowel positief als negatief. Er
werden al opmerkingen gegeven zoals:
te veel werk, te weinig werk, te veel
structuur, te weinig structuur, geen planning of te veel. Soms kan dit terecht zijn,
maar elke leerkracht doet zijn best om
alle kinderen te bereiken.
Gisteren hebben alle leerkrachten via
Google Meet de toekomst en de verdere
aanpak besproken, want na de paasvakantie gaan we niet meer alleen herhalen, maar ook al nieuwe leerstof aanbrengen. Dit gaat niet makkelijk zijn.
Wij en jullie zullen moeten vallen en
weer recht moeten staan. We proberen
dit op de beste manier te laten verlopen.
Tijdens de paasvakantie is er normaal
gezien geen thuiswerk een magje kan
wel, maar overdrijf zeker niet!

ot op heden heeft de school, zoals THUISWERK na Pasen
gevraagd door de overheid, gea de paasvakantie willen we het
probeerd om het leerrendement te
schoolwerk als volgt aanpakken:
handhaven. Door bundels, taken op digi Elke leerkracht stuurt elke vrijtale platformen en taken op het ouderdag om 9.00 u een weekplanning via
platform werd er geprobeerd om alle
het ouderplatform.
leerstof goed te herhalen. Het was ook
de bedoeling om contact te blijven hou-  Op deze weekplanning staat wat de
volgende week kan worden aangeden met alle leerlingen en alle ouders.
bracht (noodzakelijke leerstof).
Helaas zijn we daar niet helemaal in
geslaagd, maar we blijven ons best
 LBV (godsdienst), LO, muzisch en
doen. Wij begrijpen ook dat dit schoolWO komen ook op dit schema.
werk thuis heel wat drukte en stress in
 Op dit weekschema staan ook magjes.
de woonkamer kan veroorzaken. Op dit
Dit zijn geen moetjes!!! Soms horen

N

we dat ouders verlangen dat dit ook
allemaal wordt uitgevoerd.
 1 à 2 uren per dag werken is genoeg.
Ontspanning is ook belangrijk!!!
 We zoeken de kinderen op die achterblijven en zoeken mee oplossingen.
 Regelmatig bieden we nieuwe bundels
aan die in een beurtrol kunnen worden
opgehaald (bv. zaterdag 11 april 20).
 We starten ook met vragenuurtjes.
Leerkrachten zijn dan een uurtje telefonisch beschikbaar om vragen te beantwoorden. Liefst gesprekjes van 5
minuten om iedereen kans te geven.
 Niet dringende vragen kunnen altijd
per mail worden gesteld.
Meer uitleg en de juiste afspraken over
de aanpak van dit thuisschoolwerk krijgt
elke ouder via het ouderplatform.
Samen proberen we alle kinderen in
deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te
laten ontwikkelen. Dit is een taak van
de school en ook van de ouders. Praten,
liefde geven en begrip staan in deze
moeilijke periode voorop. Veel succes!!

WERKJES KS

O

ok de kleuterleidsters gaan proberen een bundeltje op niveau
van elke kleuterleeftijd in mekaar te steken met magjes zoals bv.
tekenen, puzzelen, rijmen, letters herkennen, liedjes, gedichtjes, creawerkjes,
een verhaal. Via het ouderplatform verneem je ook hier meer over. Niet het
vele is goed, maar het goede is veel!!!
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