Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

PLANNING MEI

O

ok de planning van mei is door
de Coronacrisis helemaal in de
war gestuurd. Op dit moment
zijn alle geplande activiteiten geannuleerd. De school is zich aan het voorbereiden om vanaf vrijdag 15/05/20 terug
op te starten met lesgeven.

CONTAINERSCHOOL

D

e containerschool aan de voetbalvelden is helemaal leeg.
Firma De Meeuw heeft reeds
een eerste deel van de containers komen
ophalen voor een school in Anderlecht.
De afdaken en de tegels zijn ook verwijderd. Het D-voetbalveld wordt ondertussen weer zichtbaar. Wat de toekomst is
van dit veld wordt later nog bepaald.

NIEUWE SCHOOL

N

a de paasvakantie (20/04/20) is
de nieuwe school in gebruik
genomen zonder veel poespas.
De opvang wordt sindsdien in de refter
van de kleuterschool en de lagere school
georganiseerd. Ook de officiële opening
van 24/04 en de opendeurdag van
26/04/20 zijn allemaal uitgesteld naar
een latere datum. Wanneer: ???

NIEUWBOUW

D

e nieuwbouw zelf is zo goed als
klaar. Hier en daar moeten er
nog kleine herstellingen of aanpassingen in het gebouw gebeuren.
Op dit moment is men volop de omgevingswerken aan het uitvoeren. De volgende werken worden eerstdaags uitgevoerd: parking afwerken waar vroeger

In dit nummer :

de sporthal stond, aanplantingen op deze
parking plaatsen, fietsenstalling 1 kleuterschool op deze parking plaatsen, fietsenstalling II aan de Kloosterstraat
(vroegere ingang KS) afwerken en de
hekkens, poorten en houten wanden van
de schoolgrenzen afwerken. Ook moeten
er nog enkele speeltoestellen op de
speelplaatsen worden gezet.

veel mogelijk zelf voor opvang te zorgen. Tot op heden waren er gemiddeld
een twintigtal kinderen die werden opgevangen. Wanneer dit aantal gaat oplopen, kunnen we de veiligheid niet meer
optimaal garanderen. Ook de opstart van
de school voor het 6de, 1ste en 2de leerjaar komt dan in gevaar, want we mogen
deze twee bubbels (opvang en lesgeven)
niet mengen.
je gebruik wenst te maken van de
KLOOSTERSTRAAT Indien
opvang, vragen we om je kind(eren) in
te schrijven via het ouderplatform. Gee wegenwerken aan de Klooster- lieve ook de reden mee te geven. Een
straat zijn gelukkig ook opnieuw attest van de werkgever maakt natuurlijk
opgestart.
alles nog duidelijker. Dit kan per mail
De rioleringswerken zijn klaar. Onderaan info@gbsravels.be worden bezorgd
tussen is men de trottoirbanden of bord- om deze opvang te rechtvaardigen als dit
uren aan het plaatsen. Een van de volnog niet is gebeurd.
gende dagen wordt het asfalt al gegoten.
Nadien kunnen dan de stoeptegels worden gelegd en alles worden afgewerkt.
OPSTART SCHOOL
Spijtig genoeg zullen we de ingang achter de sporthal aan de Kloosterstraat bij
ormaal gezien starten we op
de opstart van de school op 15/05 nog
vrijdag 15/05 met het 6de leerniet kunnen gebruiken
jaar en de week nadien met het
We zullen dus het nieuwe betegelde
1ste en 2de leerjaar op. De juiste planpaadje achter het kerkhof in de Sintning zijn we nog aan het maken.
Servaasstraat moeten gebruiken.
We willen dit voorzichtig aanpakken,
Op deze manier komen we ook op de
omdat we de veiligheid moeten garandespeelplaats van de lagere school en kun- ren en de verschillende bubbels niet monen we de vermenging van de bubbel
gen mengen. We starten met het 6de,
opvang en de bubbel opstarters zeker
omdat we die vrijdag onmiddellijk kunvermijden.
nen bijsturen, indien nodig.
Ook de nieuwe school is voor deze kinOPVANG
deren helemaal nieuw. De ingang voor
de kinderen die les gaan krijgen, bevindt
zich normaal gezien aan het paadje achinds 16 maart 2020 voorziet de
ter het kerkhof (zie plan) of langs de
school opvang voor kinderen.
Kloosterstraat, als deze bestraat is.
Tot nu toe werden alleen kinDaarom zullen in het begin de leerkrachderen van wie ouders in een cruciale
ten vanaf de schoolpoort de weg mee
sector werkten, opgevangen.
wijzen. Zij gaan via de trappenhal naar
Vanaf 4 mei kunnen geleidelijk meer
kinderen naar de opvang komen, aange- de 1ste verdieping en maken zo geen
contact met de opvangbubbel in de kleuzien meer sectoren opstarten. Toch
terschool! Meer info volgt op 08/05/20.
vraagt de school aan de ouders om zo-
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