Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

474 LEERLINGEN

O

nze school telt op dit moment
474 kinderen: 251 jongens en
223 meisjes. Dit zijn 18 kinderen meer dan vorig schooljaar.
We eindigen dus met 194 kleuters (vorig
jaar 165) en 280 leerlingen in de lagere
school (vorig schooljaar waren dit er
291).
Het is heel fijn voor ons om te ervaren
dat zoveel ouders vertrouwen in onze
school stellen. Ons schoolteam zet zich
dagelijks in om dit vertrouwen te blijven
verdienen. Wij proberen ervoor te zorgen dat elk kind graag naar school komt.
We hechten heel veel belang aan openheid, spontaniteit en respect.
Daarom een welgemeende dankjewel
vanwege het hele schoolteam!

DANKJEWEL

N

a een schooljaar hard werken is
een moment van evaluatie op
zijn plaats. Er is weer hard gewerkt: zowel door de kinderen, als door
de leerkrachten, als door de ouders en
niet te vergeten alle vrijwilligers in en
buiten de school.
Vooral de coronacrisis heeft het ons heel
moeilijk gemaakt, maar we zijn gelukkig
in juni terug met allemaal opgestart.
Een woordje van DANK heeft hier dus
zeker een plaatsje verdiend.
DANK voor alle moeite,
DANK voor alle inzet,
DANK voor alle vertrouwen,
DANK voor alle begrip.
Het is en was niet altijd makkelijk, maar
samen komen we er wel uit en werken
we aan de zo belangrijke opvoeding en
ontwikkeling van ONZE kinderen.
DANKJEWEL!!!

In dit nummer :

Stijn Vrijsen
Luc De Kinderen
Igna Verheyen olgend schooljaar starten we in
Sanne Bax
de kleuterschool met 8 kleuterZoco Christel Cornelissen
klassen: 2 klassen 5-jarigen, 3
Zorg Suzanne Nooyens
klassen 4-jarigen, 3 klassen 3-jarigen en
Zorg Sanne Bax
een instroomklas met 2,5-jarigen of peuLO
Sander De Witte
terklas (PK). Deze laatste klas zal snel
Muziek Griet Meeuwsen
uitgroeien tot een volwaardige klas. MoRKG Ann Van der Voort
gelijk starten we in de loop van het jaar
NCZ Wendy Stroobant
de
een 2 peuterklas met 2,5-jarigen op.
Islam Maryah Schreuders
PKa Lisy Van der Moeren ICT Tim Van Sweevelt
Jasmine Mermans
Juffrouw Suzanne en juffrouw Sanne
1Ka Elke Verheyen
ondersteunen de grote klassen en de
1Kb Hilde Bols - Sabine Noeyens
klassen waar extra zorg wordt geboden.
1Kc Tinne Rijkers - Mies Leemans
2Ka Leen Broeckx - Han Dries
KLASLIJSTEN
2Kb Greet Van Gestel
2Kc Bie Vloemans
e nieuwe klaslijsten voor het
3Ka Leen Willems
volgend schooljaar 20-21
3Kb Nore Van Riel - Jasmine Mermans
worden ten vroegste op maanZoco Hild Van de Pol
dag 24/08/2020 via het ouderplatform
Zorg Jasmine Mermans
bekend gemaakt. De lijsten worden ook
LO
Mies Leemans
in de ad valvas-borden aan de kleuterKV Noëlla Van Hoof school en aan de lagere school uitgeHilde Van Loon
hangen.
In de lagere school starten we met 14
klassen. Van elk leerjaar zijn er dus twee
klassen, van het eerste en het derde leer- VERKEERSBRIGADIER
jaar zelfs drie.
e politie van Ravels organiseert
1A
Karin Luyts - Kelly Van Rooy
een opleiding voor verkeersbri1B
Jan Pelkmans
gadier op woensdag 26/08/2020
1C
Kelly Van Rooy
om
19.00
u in De Verrekijker te Weelde.
2A
Ine Bauweraerts
Interesse?
Geef je naam dan door:
2B
Els Cornelissen
per
mail:
info@gbsravels.be
3A
Wendy Beyens of telefonisch: 014 / 65 63 86
Suzanne Nooyens
3B
Stien Swannet
FOUT IN PLANNING
3C
Ine Van den Borne
4A
Martine Spoormans n de planning van vorig Flapuitje
Suzanne Nooyens
stond een foutje. De infodagen gaan
4B
Hilde Van Accom door op woensdag 02/09/20 voor LS
Ine Van den Borne
en op donderdag 03/09/20 voor de KS.
5A
An Matthys - Suzanne Nooyens
Woensdag 11/11/20 is een vrije dag.
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RAPPORT

VRIJWILLIGERS

020
Een bijzonder jaar, een jaar apart.
De kinderen werden verplicht om
zelfstandig heel wat leerstof en leerinhouden te verwerken.
Ouders moesten eensklaps de job van
leerkracht op zich nemen. De coronacrisis bracht zowel voor school als voor
ouders en kinderen heel wat kopzorgen
met zich mee.
Gelukkig mochten alle kinderen de laatste weken van het schooljaar toch nog
naar school.
Tijdens deze weken was er veel aandacht voor het welbevinden en de sociale contacten. Toch werd er ook nog ingezet op basiskennis.
Een speciaal jaar vraagt ook een speciale
beoordeling of rapport. Daarom krijgen
de kinderen de laatste schooldag een
aangepast rapport met een beoordeling
van de essentiële doelen, waar de laatste
weken is aan gewerkt, mee naar huis.
Uiteraard kwamen er tijdens de coronaperiode nog meer inhouden aan bod.
Met het doelenrapport wil de school een
beeld geven van de mate waarin de kinderen deze vooropgestelde doelen hebben bereikt.
We zijn er ons van bewust dat de leerlingen niet met dezelfde bagage in een
volgend leerjaar aankomen. Daarom zal
er in elk leerjaar bij het begin van het
nieuwe schooljaar uitgebreid worden
afgesproken wat er opnieuw moet worden ingeoefend en herhaald.
Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen in ons team en wensen jullie
een hele prettige en fijne vakantie toe.

ormaal gezien zetten we alle
vrijwilligers op het laatste van
het schooljaar in de bloemetjes.
Door de coronacrisis mochten we geen
vreemde personen meer op school toelaten. Ook de vrijwilligers mochten niet
meer in de school komen helpen. Alleen
de verkeersbrigadiers bleven de kinderen nog helpen veilig over te steken.
Daarom kunnen we de vrijwilligers niet
letterlijk in de bloemen zetten, maar
willen we hun in dit Flapuitje hartelijk
danken. Aan de mensen van het kriebelteam, fruitteam, de gemachtigd opzichters, leesouders, ouderraad en alle andere ouders, grootouders, sympathisanten
en vrienden die zich inzetten voor onze
school: dankjewel voor alle hulp!
Vrijwilligerswerk:
Is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Is verbonden, maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Is positief denken, is positief doen.
Met als enige doel:
voor jezelf en de ander een goed gevoel!

oor volgend schooljaar kunnen
wij volgende vrije dagen melden:
Eerste trimester:
 Maandag 05/10/20: Facul. verlofdag
 Zaterdag 31/10/20 t/m zondag
08/11/20: Herfstvakantie
 Woensdag 11/11/20: Wapenstilstand
 Dinsdag 01/12/20: Ped. studiedag
 Zaterdag 19/12/20 t/m zondag
03/01/21: Kerstvakantie
Tweede trimester:
 Woensdag 27/01/21: Ped. studiedag
 Zaterdag 13/02/21 t/m zondag
21/02/21: Krokusvakantie
 Vrijdag 12/03/21: Facul. verlofdag
 Zaterdag 03/04/21 t/m zondag
18/04/21: Paasvakantie
Derde trimester:
 Donderdag 13/05/21: Hemelvaart
 Vrijdag 14/05/21: Brugdag
 Maandag 24/05/21: Pinkstermaandag
 Woensdag 09/06/21 Ped. studiedag
 Donderdag 01/07/21 t/m dinsdag
31/08/21: zomervakantie

ZOMERSCHOOL

OUDERCONTACTEN
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e gemeente Ravels organiseert
de eerste twee weken van augustus een zomerschool in de
school de Verrekijker te Weelde.
De verschillende scholen van Ravels
bekijken welke kinderen gebaat zijn bij
een zomerschool. Ouders worden hierover persoonlijk aangesproken.
Na akkoord van de ouders kunnen kinderen intensief worden begeleid. Meer
informatie wordt via het ouderplatform
gegeven.

VRIJE DAGEN 20-21
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e laatste schooldag kunnen er
normaal gezien nog oudercontacten plaatsvinden. De school
moet om veiligheidsredenen zo weinig
mogelijk vreemde personen in het gebouw toelaten. Daarom houden we die
laatste schooldag geen oudercontacten
meer. Indien het wenselijk is, zal de
leerkracht of zorgleerkracht zelf nog
initiatief nemen om ouders te contacteren of uit te nodigen. Een dringende
vraag kan natuurlijk nog altijd per telefoon of per mail worden gesteld.

