Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS
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uwelijk: Proficiat aan de ouders
van Emma uit 1Kc.
Zij stapten op 21/01/21 in het
huwelijksbootje.

COMMUNIE

D

D

e auteurslezingen in samenwerking met de bib gaan dit schooljaar online door vanwege de
coronacrisis. De school en de kinderen
zijn heel blij dat dit toch nog kan doorgaan, want zo’n uiteenzetting van een
VAKANTIE
schrijver is altijd leerrijk en ontzettend
leuk.
et is weer krokusvakantie van
 Op dinsdag 09/02/21 had het 2de leerzaterdag 13/02/2021 t.e.m.
jaar een lezing van Frank Daenen.
21/02/2021. De week vakantie
VERVANGING
 Op donderdag 11/02/21 had het 6de
zal deugd doen voor de kinderen en de
n de lagere school is juffrouw Suzan- leerjaar een lezing van Jonas Boots.
leerkrachten. Hopelijk kunnen we ook
ne Nooyens vanaf het begin van het  Op dinsdag 23/02/21 heeft het 5de leerdoor deze week de coronabesmettingen
schooljaar tot aan de krokusvakantie
laten dalen. Maandag 22/02/2021 beginjaar een lezing van Kim Crabeels.
afwezig geweest wegens zwangerschapnen we weer met een frisse start. Die
verlof en ouderschapsverlof.
dag is ook een instapdag voor nieuwe
VACCINATIE - CLB
Juffrouw Hanne-Lore Everaert heeft
kleuters. We wensen alle nieuwe kleuhaar tot op dit moment vervangen en
ters hartelijk welkom in onze school.
lk schooljaar worden de kinderen
Wij hopen dat ze zich snel thuis voelen. stond in de klassen 3A, 4A, 5A en zorgvan de school medisch opgeleerkracht in het 3de, 4de en 5de leerjaar.
Dank voor het vertrouwen.
volgd door het CLB.
Juffrouw Suzanne neemt de taak van
Op vrijdag 12/03/21 is het een facultaOp dinsdag 23/02/21 en op dinsdag
tieve verlofdag voor de kinderen en voor juffrouw Hanne-Lore gewoon over.
02/03/21 worden de kinderen van het 1ste
de leerkrachten. Hierdoor breken we de Juffrouw Hanne-Lore blijft beschikbaar leerjaar opgevolgd voor hun groei, zicht,
periode van 6 weken naar de paasvakan- vanuit het lerarenplatform om vervankleurenzicht en gehoor.
gingen in de scholengemeenschap uit te Ook worden er elk schooljaar vaccinatie weer een beetje.
voeren. Indien er geen vervangingen
De paasvakantie start op zaterdag
ties door de schoolarts gegeven. Dit
moeten worden uitgevoerd, wordt ze
03/04/21 en duurt tot en met zondag
wordt natuurlijk vooraf aan de ouders
extra in de school in de zorg ingezet.
18/04/21.
gecommuniceerd. Er wordt ook duidelijk en schriftelijk om toelating voor
deze vaccinatie gevraagd.
JEUGDBOEKENMAAND
INSTAPKLAS
Deze vaccinaties hebben op dit moa de krokusvakantie starten we
n maart is het weer jeugdboekenment niets met het coronavaccin te
in de kleuterschool met een exmaand. Dit jaar is het thema ‘Lezen maken!!!
tra instapklas of peuterklas.
is een feest’, omdat de jeugdboeken- Op maandag 22/02/21 worden alle kinderen van het 1ste leerjaar tegen polio,
Juffrouw Jasmine Mermans zal de inmaand 50 jaar bestaat.
difterie, tetanus en kinkhoest gevaccistappers of 2,5-jarigen tot het einde van Ook de bib van Ravels werkt rond de
neerd.
het schooljaar in PKb (peuterklas B)
jeugdboekenmaand.
opvangen.
Er vinden altijd auteurslezingen plaats, Op maandag 22/02/21 worden alle leerDeze klas bevindt zich vooraan in het
maar deze moeten dit jaar vanwege co- lingen van het 5de leerjaar tegen mazelen, bof en rode hond ingeënt.
gebouw van de kleuters. Meer info over rona allemaal digitaal doorgaan.
Meer info hierover werd vooraf al aan
deze instapklas krijgen de ouders van
Meer info op:
alle betrokken ouders bezorgd.
deze kinderen via het ouderplatform.
https://ravels.bibliotheek.be/

H

e eerste en de plechtige communie worden dit jaar door de coronacrisis weer uitgesteld naar
het najaar.
De datum van de plechtige communie
ligt al vast op zaterdag 09/10/21. De
datum van de eerste communie is op dit
moment nog niet bekend.
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CARNAVAL

O
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90 cm
90 cm
90 cm

3de leerjaar
Nienke
Nore
Kato

Vic
Casper
Zaïd
Maxim
Nelson
Finn

100 cm
95 cm
90 cm
90 cm
90 cm
90 cm

115 cm
105 cm
95 cm

Ruben
Willem
Joren
Elijah
Tymoteusz

105 cm
105 cm
100 cm
100 cm
100 cm

4de leerjaar
Mirthe
Lise
Laura
Zina
Indy

110 cm
105 cm
100 cm
100 cm
100 cm

Ilias
Willem
Cruz
Maxime
Seppe

110 cm
110 cm
105 cm
105 cm
105 cm

5de leerjaar
Nina
Hayley
Feza

118 cm
118 cm
115 cm

Mauro
Sepp
Tibo

130 cm
121 cm
121 cm

6de leerjaar
Lore
Lene
Manou

121 cm
118 cm
118 cm

Gilbert
Joppe
Mick

124 cm
121 cm
121 cm

Proficiat aan alle hoogspringers. Ze deden allemaal hun best!!!

PROFICIAT !!

ormaal gezien gaan de kinderen
van het 6de leerjaar en kinderen
uit het 5de leerjaar die vervroegd
de school verlaten op bezoek naar middelbare scholen uit de omgeving.
Door de coronamaatregelen kunnen deze
bezoeken spijtig genoeg niet doorgaan.
Middelbare scholen uit de omgeving
bieden folders aan met informatie voor
geïnteresseerde kinderen of ouders. Het
is zeker niet de bedoeling van de school
om voor één of andere secundaire school
reclame te maken. We willen in deze
moeilijke tijd alleen ouders zoveel als
mogelijk informatie geven om de juiste
beslissing in verband met de toekomstige schoolkeuze samen met hun kind te
kunnen maken. Soms volgen de kinderen op school ook een online uiteenzetting van een middelbare school.
Meer info vind je ook op volgende site:
www.scholenbeursturnhout.be

2de leerjaar
Esila
Lena
Marie

PROFICIAT !!

SCHOOLBEZOEKEN

I

n elke klas werd in januari een klassikale wedstrijd gehouden van het
hoogspringen. Iedereen sprong op zijn best en deed enorm veel moeite!
Hier zijn de resultaten van de beste sprongen per klas. Om de privacy
niet te schenden, vermelden we enkel de voornamen van de kinderen:
1ste leerjaar
Line
80 cm
Finn
80 cm
Elina
80 cm
Seppe
80 cm
Diete
70 cm
Alex
80 cm
Ayra
70 cm
Daan
80 cm
Elif Esma
70 cm
Cas
80 cm
Isabelle
70 cm
Lili
70 cm

PROFICIAT !!

p vrijdag 12/02/21 vierden we
in onze school weer carnaval.
Kinderen mochten verkleed
naar school komen. Dit werd allemaal
volgens de coronaregels georganiseerd.
Maria van de smoutebollenkraam zorgde
voor gratis smoutebollen voor alle kinderen van onze school. De ouderraad
voorzag natuurlijk een lekkere mand met
koekjes en andere heerlijke dingen om
Maria te bedanken.
De smoutebollen werden in zonnebloemolie gebakken, zodat alle kinderen
van deze lekkernij konden genieten.
Alles werd coronaproof verdeeld en
opgegeten.
De kinderen en de leerkrachten genoten
van dit evenement en op deze manier
konden we gelukkig en voldaan de krokusvakantie ingaan.
Dank aan allen voor dit mooie feest!

UITSLAG HOOGSPRINGEN

