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tacten in te schrijven. Elke leerkracht
heeft een aantal afspraken of uren opengezet waar ouders uit kunnen kiezen.
eboorte: Proficiat aan de gelukInschrijven voor deze oudercontacten
kige ouders en hun familie met
kan vanaf vrijdag 20/11/20 18.00 u tot
de geboorte van:
zondag 22/11/20 22.00 u. Hier na wor  Thibaut, broertje van Loïc 1Ka
den de inschrijvingen afgesloten.
 Lowie, broertje van Lien uit 1Ka
Op maandag 23/11/20 krijgt elke inge Abigail, zusje van Grace uit 1Ka en
schreven ouder een bericht via het ouelijah uit 3B
derplatform met een link om het vastge Apollon, broertje van Angelos uit 2Kc legde oudercontact online of digitaal te
en Anastasia uit 3C
volgen. Gelieve de link stipt op het afge Otto, broertje van Loor uit 2Kc en Ties sproken tijdstip te openen.
uit 1A
 Finn, zoontje van meester Sander
RAPPORT 1ste leerjaar
 Teun, zoontje van juffrouw Suzanne.
p woensdag 25/11/20 worden
RAPPORTEN
de rapporten aan de kinderen
van het 2de tot en met het 6de
inds dit schooljaar worden er in leerjaar meegegeven.
de lagere school geen vier rapDoor de quarantaine van 1B en 1C in het
porten meer meegegeven, maar
begin van het schooljaar en door de exdrie rapporten. Het is de bedoeling om
tra week herfstvakantie wordt het raphiermee tijd te winnen en niet te toetsen port van de kinderen van het 1 ste leerjaar
om te toetsen. Planning rapporten:
een week later meegegeven op woens˗ Rapport I: woensdag 25/11/20
dag 02/12/20.
˗ Rapport II: woensdag 10/03/21
De oudercontacten voor ouders van kin˗ Rapport III: woensdag 30/06/21
deren van het 1ste leerjaar gaan dan ook
op woensdag 02/12/20 en donderOUDERCONTACTEN door
dag 03/12/20.
Deze oudercontacten worden ook digiet eerste rapport van dit rare
taal gepland, omdat deze niet op school
de
schooljaar voor het 2 tot en
mogen doorgaan. We gebruiken dezelfde
met het 6 leerjaar wordt op
de procedure van inschrijving, vastlegwoensdag 25/11/20 mee naar huis gegegen afspraken en digitaal overleggen
ven. Aan het eerste rapport koppelen we
zoals voor de oudercontacten van het 2de
ook altijd oudercontacten.
tot en met het 6de leerjaar.
Door de huidige coronacrisis mogen de
oudercontacten niet op school doorgaan. Zij zullen dus digitaal worden
gepland.
Deze oudercontacten worden op woensdag 25/11/20 en/of op donderdag
26/11/20 georganiseerd. Ouders krijgen
op vrijdag 20/11/20 een bericht via het
ouderplatform om voor deze oudercon-
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LIVEGESPREKKEN

D

e school organiseert de digitale
oudercontacten via hun softwarepakket Broekx. Dit pakket
wordt op school gebruikt voor leerlingenbeheer, leerkrachtenadministratie,
ouderplatform, zorgsysteem, enz.
Binnen dit pakket Broekx kan de school
livegesprekken plannen en organiseren.
Livegesprekken voeren werkt als andere
pakketten zoals Zoom, Google meet en
Windows teams.
Voor de digitale oudercontacten schrijven ouders in voor een bepaald uur en
dag. Nadat elke ouder heeft ingeschreven, wordt er naar elke ingeschreven
ouder afzonderlijk een mail met een link
gestuurd.
Via deze link kan je op het vastgelegde
uur en datum het livegesprek met de
leerkracht via een laptop met webcam,
tablet of smartphone voeren.
Na het openen van de link zal het programma vragen hoe je wil deelnemen,
hier kies je microfoon. Hierna zal een
echo-test worden uitgevoerd. Dit is een
test waarmee je de microfoon van jouw
toestel (laptop, tablet of smartphone)
test. Spreek een paar woorden en als
alles goed is, hoor je jezelf door de luidspreker. Klik op de duim omhoog om te
bevestigen.
Nadien moet je nog op het derde bolletje
drukken om je webcam te delen. Het
gesprek kan starten.
Waarschijnlijk zal er hier en daar wel
eens iets fout lopen, zodat het digitaal
oudercontact in het honderd loopt.
Daarom kan je bij de inschrijving in een
tekstvak je contactgegevens melden,
zodat de leerkracht je op dat moment of
nadien via telefoon of per mail kan bereiken om nieuwe afspraken te maken
voor een oudercontact.
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RAVELS

e dagen worden korter… Het
wordt sneller donker buiten…
En als je wakker wordt, is het
nog donker. Zoals je weet is na de
herfstvakantie onze fluo-actie gestart.
‘Zichtbaar zijn’ is heel belangrijk! De
fluoactie verloopt prima. We zien heel
veel fluo in de school!
Om de veiligheid nog meer te verhogen,
is het belangrijk dat ook het licht van je
fiets goed in orde is. Dankjewel voor
jullie medewerking.

AVELS HERDENKT! De gemeente Ravels zou graag op
zaterdag 28/11/20 vanaf 19.00 u
een herdenkingsmoment organiseren
voor alle mensen die getroffen zijn ten
gevolge van Covid-19. Onze gedachten
en steun gaan uit naar de slachtoffers,
hun familie en vrienden. Laten we, ieder
in onze eigen bubbel, om 19.00 u een
minuut stil zijn om hen te herdenken. De
kerkklokken zullen geluid worden.
RAVELS DANKT! De gemeente
dankt ook iedereen die zich met hart en
ziel inzetten om dit virus te bestrijden.
Grote waardering gaat uit naar het zorgpersoneel die tot het uiterste gaan om
hun medemens te verzorgen. Maar we
danken en steunen ook de leerkrachten
in de scholen en de lokale ondernemers.
Zij geven het beste van zichzelf in vaak
erg moeilijke omstandigheden. Tijdens
deze crisis tonen zij hun wendbaarheid
en weerbaarheid. Erkenning en respect is
er ook voor de talloze verenigingen die
door deze crisis zwaar onder druk staan,
maar er alles aan doen om - wanneer de
regels dit toelaten - een aanbod uit te
werken voor de leden.
RAVELS VERBINDT! De gemeente
wil ook de inwoners weer in verbinding
brengen met mekaar. Deze pandemie
heeft er voor gezorgd dat de sociale verbondenheid op de proef wordt gesteld.
Deelnemen aan activiteiten was vaak
onmogelijk, even op bezoek gaan bij
familie of vrienden kon evenmin. De
verbondenheid binnen het dorp viel hierdoor weg, maar we laten mekaar niet
los! Vandaar dat we na het stiltemoment
Ravels weer willen verbinden. Dit doen
we door op dat moment de kerstverlichting aan te steken. De 3 deeldorpen zullen zo weer met elkaar worden verbonden en licht brengen in deze duistere
periode.
Onze gemeente kan zeker wat meer
lichtjes gebruiken. Doe je graag mee?
Zet dan een kaars of lamp aan je raam of
voordeur. Ontsteek de sfeerverlichting
buiten en toon je verbondenheid!
Zo wordt deze periode letterlijk en figuurlijk wat lichter. Post een foto van
jouw lichtje op sociale media met
#ravelsmijndorp en laat meer mensen
mee genieten van al het moois.
De school doet ook mee en gaat per klas
kaarsen maken om aan de raam van de
refter van de kleuterschool te hangen.
Met wat achtergrondverlichting zal dit er
zeker voor zorgen dat onze school de
kleine wereld in ons dorp Ravels een
lichtje laat branden!
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ij komt, hij komt, die lieve
goede Sint, mijn beste vriend,
uw beste vriend, de vriend van
ieder kind… En inderdaad Sinterklaas is
in aantocht. De kinderen van onze
school zullen dit schooljaar de Sint en
zijn pieten niet afhalen aan het kanaal.
De Sint en één piet zullen zelf coronaproof naar de school komen. Zij komen
in de loop van vrijdagvoormiddag
04/12/20 naar de school. Door de coronacrisis zal het dit jaar iets minder
spectaculair zijn dan andere jaren. Sinterklaas en piet brengen die voormiddag
een bezoek aan de kleuterklassen via de
speelplaats en de tuintjes van de klas. De
kleuters kunnen dan klas per klas en op
afstand de Sint en piet buiten begroeten
en hun klascadeautje ontvangen. Bij
slecht weer kan dit onder het afdak van
de lagere school doorgaan.
Een week vooraf is er met piet en de
kleuters nog wel een digitaal gesprek om
heel de gewijzigde organisatie te bespreken, zodat alle kinderen op de hoogte
zijn van het sintgebeuren.
Die vrijdagvoormiddag 04/12/20 mogen
ook de kinderen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar de Sint begroeten onder het afdak van de lagere school. De kinderen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar kijken in
de namiddag naar een mooie film in hun
klas op het digibord. Op deze manier
proberen we het mooie sinterklaasfeest
coronaproof te laten verlopen.
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e magie van het sinterklaasfeest
behouden, is een taak van de
school en van de (groot)ouders.
Deze magie moeten we zeker bespreken
met oudere kinderen, die hun mond wel
eens voorbij praten. Als we dit aan deze
jeugd eens toelichten, kunnen school,
ouders en (kleine) kinderen weer een fijn
sinterklaasfeest vieren. Werken jullie
hier aan mee a.u.b.?!?!

VRIJAF

O

p dinsdag 01/12/20 en op
woensdag 27/01/21 hebben wij
onze pedagogische studiedagen
of conferentie gepland. Op deze dagen
hebben alle kleuters en leerlingen vrijaf,
maar het schoolpersoneel niet.
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