Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

WELKOM !

PERSONEELSLIJST

W

elkom op onze school ! ! !
De (nieuwe) juffen of meesters staan al klaar. Ook het
nieuwe schoolgebouw is helemaal in
orde gemaakt om de kinderen van ons
dorp en daarbuiten te ontvangen.
Door de coronamaatregelen zal dit
schooljaar anders verlopen dan normaal.
We starten in code geel op voor alle
kleuters en leerlingen van de lagere
school. De kleuters leven in een aparte
bubbel en de leerlingen van de lagere
school leren ook in een aparte bubbel.
De contactbubbel is de klas van je kind
zelf. Deze contactbubbel wordt zoveel
als mogelijk gerespecteerd, behalve op
de speelplaatsen en tijdens de middag.
Het team is er klaar voor om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Boeken, schriften, schoolgerief, werkmateriaal en speelgoed liggen klaar om
te worden gebruikt. Ook zeep, handgel,
desinfectiemiddelen en mondmaskers
liggen klaar om de kans op besmetting
zo klein mogelijk te maken.
Ga ervoor met veel vertrouwen en veel
moed. Elk kind op zijn manier, zijn ritme en met veel positieve bevestiging.
Veel succes dit schooljaar!

D

it schooljaar starten we in de
kleuterschool met 9 kleuterklassen: 2 klassen 5-jarigen, 3 klassen 4-jarigen, 3 klassen 3-jarigen en een
instroomklas met 2,5-jarigen of peuterklas (PK). Deze laatste klas zal snel uitgroeien tot een volwaardige klas. Mogelijk starten we in de loop van het jaar
een 2de peuterklas met 2,5-jarigen op.
PKa Lisy Van der Moeren Jasmine Mermans
1Ka Elke Verheyen
1Kb Hilde Bols - Sabine Noeyens
1Kc Tinne Rijkers - Mies Leemans
2Ka Leen Broeckx - Han Dries
2Kb Greet Van Gestel
2Kc Bie Vloemans - J. Mermans
3Ka Leen Willems
3Kb Nore Van Riel - Hild Van de Pol
Zoco Hild Van de Pol
LO
Mies Leemans
KV Noëlla Van Hoof Hilde Van Loon
In de lagere school starten we met 14
klassen. Van elk leerjaar zijn er dus twee
klassen, van het eerste en het derde leerjaar zelfs drie.
1A
Karin Luyts - Kelly Van Rooy
1B
Jan Pelkmans
1C
Kelly Van Rooy
2A
Ine Bauweraerts
SCHOOLJAAR 20-21
2B
Els Cornelissen
3A
Wendy Beyens et nieuwe schooljaar 20-21 start
Suzanne Nooyens
met 155 kleuters en 283 lagere
3B
Stien Swannet
schoolkinderen. Een totale
3C
Ine Van den Borne
schoolbevolking van liefst 438
4A
Martine Spoormans kinderen. Vorig schooljaar waren er 147
Suzanne Nooyens
kleuters en 278 leerlingen van de lagere
4B
Hilde Van Accom school. Dit is een totaal van 425 kinIne Van den Borne
deren. De kleuterschool en de lagere
5A
An Matthys - Suzanne Nooyens
school stijgen allebei, waardoor het al5B
Stijn Vrijsen
gemeen totaal ook met 13 kinderen
6A
Luc De Kinderen
stijgt. Dank voor het vertrouwen!

H

In dit nummer:

6B

Igna Verheyen Sanne Bax
Zoco Christel Cornelissen
Zorg Suzanne Nooyens
Zorg Sanne Bax
LO
Sander De Witte
Muziek Griet Meeuwsen
RKG Ann Van der Voort
RKG Hanne-Lore Everaert
NCZ Wendy Stroobant
Islam Maryah Schreuders
ICT Tim Van Sweevelt
Juffrouw Suzanne en juffrouw Sanne
ondersteunen de grote klassen en de
klassen waar extra zorg wordt geboden.
Floor Leemans
Adminstratie
Gerda Evers
Administratie
Vera Nys
Administratie
Jan Hofkens
Directeur

WIJZIGINGEN

D

it schooljaar zijn er een aantal
wijzigingen in het personeelsbestand in de school doorgevoerd.
In de kleuterschool geeft juffrouw Tinne
Rijkers les in 1Kc en juffrouw Bie
Vloemans in 2Kc. Juffrouw Hild Van de
Pol zorgt niet alleen voor de zorgcoördinatie en beleidsondersteuning, maar ook
voor de opvulling van de 1/5 in 3Kb.
In de lagere school is meester Eric
Sprangers met pensioen gegaan. Hij
wordt in 5 en 6 vervangen door juffrouw
Sanne Bax. Juffrouw Kelly Van Rooy
geeft les in het eerste leerjaar C en juffrouw Ine Van den Borne neemt 3C voor
zich. Juffrouw Hanne-Lore Everaert en
juffrouw Stephanie Kemps zijn nieuw
op de school. Hanne-Lore vervangt tot
kerstmis juffrouw Suzanne Nooyens. Zij
gaat in bevallingsverlof.
Juffrouw Stephanie Kemps vervangt in
deze coronacrisis meester Tim Van
Sweevelt (ICT en zorg).
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VAKANTIE 2020-2021

V

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
Pedagogische studiedagen zijn vrije
dagen voor de kinderen, maar niet voor
de leerkrachten .

AFWEZIGHEDEN

AFWEZIGHEIDSBRIEF

M

ogen wij er u op attent maken,
dat op reis gaan tijdens het
schooljaar voor kinderen in de
lagere school een onwettige afwezigheid
is, die de school onmiddellijk aan de
bevoegde inspectie moet melden.
Daarom moeten afwezigheden in de
LS worden gemotiveerd met een
verklaring van de ouders of na 3
opeenvolgende kalenderdagen
afwezigheid door een medisch attest.
Een medisch attest of doktersbriefje is
niet meer nodig bij afwezigheid
onmiddellijk voor of na een vakantie.

V

andaag zal uw lagere schoolkind
een formulier met afwezigheidsbriefjes mee naar huis brengen.
Voor een korte afwezigheid wegens
ziekte mogen ouder s hoogstens 4x per
jaar en voor ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderdagen zelf een afwezigheidsbericht invullen en ondertekenen.
Aan dit nieuwe formulier hangen 4 nieuwe afwezigheidsattesten, die kunnen
afgeknipt worden, zodat school en ouders, het juiste aantal kunnen bijhouden.

23 JAAR

O

nze maandelijkse nieuwsbrief
Het Flapuitje viert vandaag zijn
drieëntwintigste verjaardag.
anwege de coronamaatregelen
Wij hopen dat het goed wordt gelezen,
kunnen we nog niet opstarten
zodat alle ouders en iedereen die iets
met het fruitproject “Oog voor
met de school te maken heeft, op de
lekkers”. Er mag wel fruit worden uitge- hoogte blijven van de laatste weetjes op
deeld, maar ons fruitteam behoort meest- en rond de school.
al tot de risicogroep en kan daarom niet Ontdek ook onze website:
op school aanwezig zijn.
www.gbsravels.be
We zijn op dit moment aan het uitzoeSchoolgegevens:
ken hoe we dit kunnen oplossen. KinTelefoon - school: 014 / 65 63 86
deren kunnen natuurlijk zelf zoveel als GSM-nabewaking: 0474 / 96 20 88
mogelijk fruit meebrengen.
Mail:
info@gbsravels.be
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