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Dank voor jullie begrip en vertrouwen. kunnen in slecht verluchte ruimtes snel
corona veroorzaken.
Daarom moeten we de school (maar ook
MONDMASKER
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n de lagere school voorzien we geen
vier rapporten meer per schooljaar
maar voortaan maar drie.
Het is de bedoeling om hiermee tijd te
winnen en niet te toetsen om te toetsen.
Er zal dus geen rapport voor de herfstvakantie worden meegegeven, maar enkele
weken na de herfstvakantie.
Planning rapport 20-21:
˗ Rapport I: woensdag 25/11/20
˗ Rapport II: woensdag 10/03/21
˗ Rapport III: woensdag 30/06/21
Na elk rapport wordt er ook de mogelijkheid geboden tot een oudercontact, omdat we de juiste communicatie over ontwikkeling en vorderingen enorm belangrijk vinden.
Door de huidige coronacrisis weten we
nog niet hoe we dit gaan organiseren.
Misschien kan dit nog niet op school
doorgaan, maar moeten we andere digitale middelen gebruiken zoals telefoon,
teams, meet of zoom. We laten dit zeker
op tijd weten.
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wordt gebruikt door de kinderen van de
oostkant van Ravels (Gilseinde en Weteringstraat). Ook de kinderen van de
e school verzamelt nog altijd
verkaveling Oosteinde en Kerkakker
lege batterijen en krijgt voor
gebruiken deze toegang en fietsenloods.
elke kilo lege batterijen punten De ingang en de uitgang van de Sintvan Bebat. Bebat recycleert deze batte- Servaasstraat wordt gebruikt door de
rijen en geeft ze dus een tweede leven. kinderen van de westkant van Ravels
Tot en met 31 oktober 2020 vindt er
(Grote Baan en alle straten ten westen
weer een “Dubbele Puntenactie” plaats. van de Grote Baan). Deze kinderen worDe school krijgt dan niet 1, maar liefst den ook elke morgen veilig overgezet
2 punten voor elke kilo gebruikte batte- door verkeersbrigadiers aan het kruisrijen.
punt Grote Baan, Vennekenspad, KerkDe ideale gelegenheid om het puntenstraat. De leerkrachten zetten deze kintotaal van onze school een extra boost
deren na schooltijd veilig over.
te geven. Via Bebat kan de school met De uitgang van de Sint-Servaasstraat is
deze punten didactisch materiaal of
de drukste uitgang. Daarom willen we
sportuitrusting aankopen. Willen jullie vragen om zoveel als mogelijk de toeons weer mee helpen? Wij en de kingang via de Kloosterstraat te gebruiken.
deren zijn hier heel blij mee en het is
nog goed voor de natuur ook.
PARKEREN
Dankjewel voor jullie hulp!
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e laatste tijd merken we op dat
er ouders of grootouders hun
auto op het voetpad parkeren
e wegenwerken in de Klooster- voor het brengen of ophalen van hun
straat en de Meiboomlaan zijn
kinderen. Dit hebben we natuurlijk
achter de rug. De straten kregen liever niet, want we brengen zo andere
een gescheiden rioleringsstelsel en een weggebruikers zoals fietsers en voetnieuw wegdek.
gangers in gevaar.
Men verbeterde ook de veiligheid van
De school wil daarom vragen om de
de zwakke weggebruiker en de school- parkeerplaatsen rondom de school te
omgeving door allerlei ingrepen zoals
gebruiken. De twee parkings aan de
versmallingen, kiss-and-ride zone en
kerk zijn een mogelijkheid. Aan de
asverschuivingen van de weg.
Wouwer zijn er ook twee parkings.
Gelieve ook rekening te houden met het In de Kloosterstraat naast (of achter) de
eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat sporthal is er een nieuwe parking bijgeen in de Meiboomlaan.
komen. Deze is nog niet verhard met
Tijdens het najaar worden er nog botegels, maar is wel verhard met fijne
men en struiken aangeplant. Dank aan
steenpuin.
alle buren voor het begrip en het geduld
tijdens de uitvoering van deze wegenTE KOOP
werken en de werken aan de nieuwbouw van de school.
e ouderraad van de school had
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ter voorbereiding van de opendeurdag van de nieuwbouw van
26 april 2020 heel wat snoepgoed aane in- en uitgang van de kleuter- gekocht. Door heel de coronacrisis is
school bevindt zich aan de kerk. deze opendeurdag niet kunnen doorDe kleuters komen ʼs morgens
gaan. Deze is niet afgelast, maar uitgebinnen via de kleine schuifpoort achter steld. Als de coronamaatregelen het
de kerk. Ouders of grootouders halen
toelaten zal deze opendeurdag zeker
ʼs avonds hun kleuter op via de grote
worden georganiseerd.
schuifpoort onder de notenboom en
De ouderraad zou nu het aangekochte
verlaten de speelplaats via de kleine
snoepgoed willen verkopen aan de ouschuifpoort achter de kerk. Om het min- ders en de kinderen van de school.
der druk te maken, is het handig dat
Zij geven weldra een brief met aanmaar 1 ouder of grootouder de kleuter
koopstrook mee om snoepzakken aan te
of kleuters komt ophalen.
kopen. Het snoepgoed wordt coronaveiDoordat de wegenwerken ondertussen
lig in snoepzakken ingepakt door 2
zijn afgerond kunnen we de twee ingan- mensen van de ouderraad. Deze dragen
gen en uitgangen van de lagere school
handschoenen en mondmaskers. Nadien
aan de Kloosterstraat en aan de Sintblijven de zakken nog een aantal dagen
Servaasstraat veilig gebruiken.
rusten in de school om zeker alles veiDe in– of uitgang aan de Kloosterstraat lig te verklaren.
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De snoepzakken worden gevuld met
250 gram snoepgoed en verkocht tegen
2 euro per snoepzak.
Helpen jullie de ouderraad mee door
snoepzakken aan te kopen? Zo lijdt de
ouderraad niet teveel verlies in deze
moeilijke tijd waar niet veel kan worden
georganiseerd om de kas te spijzen.
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e dagen worden weer korter.
ʼs Morgens en ʼs avonds kan het
nog donker zijn als de kinderen
naar school komen of terug naar huis
gaan. Het is heel belangrijk om zichtbaar
te blijven in het verkeer. Daarom starten
we na de herfstvakantie tot aan de paasvakantie weer met onze fluoactie. Nieuwe kleuters en leerlingen van het 1ste en
4de leerjaar krijgen binnenkort gratis een
nieuw hesje.
De andere kinderen gebruiken hun hesje
van vorig schooljaar terug. Indien je toch
een nieuw fluohesje wenst, kan je er in
de school aan de prijs van € 5,00 per stuk
één kopen. Vanaf maandag 09/11/20 tot
aan de paasvakantie 2021 is het dragen
van het hesje voor iedereen verplicht!
Dank voor jullie medewerking!
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e kijkdag voor nieuwe instappers
gaat niet op woensdagvoormiddag 21/10/20 door, maar op
woensdagavond 21/10/20 tussen 18.00 u
en 19.00 u.
Eén ouder en hun kleutertje worden in
groepjes uitgenodigd om de werking van
de instroomklas coronaproef te leren kennen. Interesse om deel te nemen of je
kind in te schrijven? Laat een seintje aan
het schoolsecretariaat: 014 / 65 63 86 of
info@gbsravels.be
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m toegelaten te worden in het
kleuteronderwijs, moet een kind
ten minste 2,5 jaar oud zijn.
Deze kleuter kan op volgende instapdata
worden toegelaten:
˗ Maandag 09/11/2020
˗ Maandag 04/01/2021
˗ Maandag 01/02/2021
˗ Maandag 22/02/2021
˗ Maandag 19/04/2021
˗ Maandag 17/05/2021
˗ Kleuters vanaf 3 jaar kunnen op elk
moment van het schooljaar instappen.

Van zaterdag 30/10/20 t/m zondag
08/11/20 is het herfstvakantie!

