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G 
raag wil ik me even voorstellen. 

Ik ben Ann Van Vugt en zoals 

jullie misschien al weten ga ik 

vanaf 1 november 2021 in de voetsporen 

treden van Jan Hofkens als directie van 

de kleine wereld. Een spannende uitda-

ging die ik met heel veel zin en enthou-

siasme aanga.  

Ik ben opgegroeid in Weelde en woon 

nu in Ravels. Samen met mijn partner 

hebben we 3 kinderen die ondertussen 

allemaal naar de secundaire school gaan. 

16 jaar geleden ben ik aan de slag ge-

gaan als leerkracht lager onderwijs in 

Antwerpen en 3 jaar geleden ben ik dan 

in Turnhout terecht gekomen. Het on-

derwijs is mij dus niet onbekend.  

De voorbije weken heb ik me onderge-

dompeld in het reilen en zeilen van de 

school en ondertussen ben ik helemaal 

klaar voor de eerste schooldag.  

De volgende 2 maanden ga ik een mee-

looptraject volgen om de werking van de 

school, het team en de kinderen nog 

beter te leren kennen. Zo kan ik vanaf 

1/11 het roer overnemen en samen met 

jullie allemaal aan een mooie en leerrij-

ke reis beginnen.    

SCHOOLJAAR 21-22 

D 
e voor- en naschoolse opvang 

gaat door in de refter van de 

kleuterschool (Kerkstraat 24):  

 De voorbewaking start om 07.00u tot 

08.30u (begin van de speeltijd).  

 De nabewaking start na schooltijd tot 

17.30u op maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdag. 

 Op woensdag is er geen nabewaking. 

De school sluit om 12.00u.  

 Kinderen worden ʼs morgens aan de 

poort achter de kerk afgezet en worden 

hier ʼs avonds ook weer opgehaald.  

OPVANG 

SCHOOLPOORTEN 

K 
inderen die niet naar de opvang 

gaan, worden gebracht tussen 

8.30u en 8.45u.  

 Kleuters worden aan de poort achter de 

kerk afgezet waar een juf hen staat op 

te wachten. Ouders komen zelf niet op 

het schoolterrein. 

 Kinderen van de lagere school kunnen 

langs 2 poorten binnenkomen, de poort 

naast de sporthal in de Kloosterstraat 

of de poort rechts naast het kerkhof in 

de Sint-Servaasstraat. 

Ophalen van de kinderen gebeurt zo: 

 Kleuters worden opgehaald van 15.30u 

tot 15.35u. Je komt de kleuterspeel-

plaats op via de grote schuifpoort aan 

de Kerkstraat. Kleuters zitten onder het 

afdak. Je verlaat de school met je kind 

via de poort achter de kerk.  

 De kinderen van de lagere school ver-

laten de school door de poort van de 

Kloosterstraat of de poort van de Sint-

Servaasstraat (zelfde als ’s morgens). 

 Kinderen van 1 en 2 verlaten de school 

om 15.30u.   

 Kinderen van 3-4-5-6 verlaten de 

school om 15.35u. 

NIEUWE DIRECTEUR 

H 
et nieuwe schooljaar 21-22 start 

met 180 kleuters en 269 lagere 

schoolkinderen. Een totale 

schoolbevolking van liefst 449 

kinderen. Vorig schooljaar waren er 155 

kleuters en 283 leerlingen van de lagere 

school. Dit is een totaal van 438. 

De kleuterschool stijgt heel sterk en de 

lagere school daalt een beetje. Het alge-

meen totaal van de school stijgt wel met 

11 kinderen.  

Dank voor het vertrouwen!  

BOSKLASSEN 

D 
e minister van onderwijs heeft 

beslist dat extra-muros-

activiteiten kunnen doorgaan.  

Het 5de en 6de leerjaar mag dus van 

maandag 13/09 tot en met vrijdag 

17/09/21 op openluchtklassen naar Ho-

me Fabiola te Maasmechelen. Wel moe-

ten de openluchtklassers in 2 aparte bub-

bels werken (5de en 6de leerjaar). Zij 

moeten ook de draaiboeken van de zo-

merkampen volgen en mogen geen on-

derling contact hebben die week (aparte 

ingangen, sanitair, slaapkamers, activi-

teiten). Begeleiders krijgen ook een 

aparte slaapkamer. Wij hopen dat de 

kinderen een fijne speelleerweek kunnen 

meemaken. Meer info hierover wordt 

nog aan de ouders van kinderen van het 

5de en 6de leerjaar bezorgd.  

INFOAVONDEN 

D 
e infoavonden van woensdag 

08/09/21 (LS) en donderdag 

09/09/21 (KS) zullen niet enkel 

op deze dagen doorgaan maar worden 

gespreid over verschillende momenten.  

Donderdag 02/09 - K2C 

Woensdag  08/09 - KPA 

Woensdag  08/09 - K2A-K2B 

Woensdag  08/09 - K3C 

Woensdag  08/09 - L1A-L1B 

Woensdag  08/09 - L5A 

Woensdag  08/09 - L6B 

Donderdag 09/09 - K1A-K1B 

Donderdag  09/09 - K3A-K3B 

Donderdag  09/09 - L5B 

Donderdag  09/09 - L6A 

Maandag  13/09 - L2A-L2B-L2C 

Dinsdag  14/09 - L3A-L3B 

Woensdag  15/09 - L4A-L4B 

Via het ouderplatform wordt er deze 

week nog een link verstuurd om een 

tijdslot te reserveren.  



V 
orig schooljaar zijn er enkele 

leden van de ouderraad gestopt, 

omdat ze dit schooljaar geen 

kinderen meer op onze school hebben. 

We danken deze vrijwilligers hartelijk. 

We zijn volop op zoek naar nieuwe, 

enthousiaste en gemotiveerde leden. 

Weldra komt er meer info! 

S 
tudies hebben uitgewezen dat de 

verluchting van gebouwen heel 

belangrijk is om coronabesmet-

tingen te voorkomen. 

Gelukkig wordt in onze nieuwbouw elk 

uur de lucht van heel het gebouw twee 

tot drie keer ververst. Dit verluchtings-

systeem werkt met een aparte invoer en 

een aparte uitvoer van lucht, zodat er 

altijd frisse lucht binnenkomt. 

Ook worden natuurlijk de ramen en deu-

ren zoveel als mogelijk opengezet om 

nog meer propere lucht in het gebouw 

binnen te krijgen.  

De school gebruikt al CO2-meters, zodat 

we de vervuiling van de lucht (ppm) 

altijd kunnen meten. Vorig schooljaar 

bleven we keurig onder de 800 ppm, 

zelfs met gesloten ramen en deuren.  

LAPTOPS 

E 
en laptop voor elk kind van    

Ravels 
De coronacrisis bracht digitalise-

ring meer dan ooit onder de aandacht.  

Heel wat gezinnen ondervonden proble-

men doordat hun kinderen nood hadden 

aan een computer om de lessen te kun-

nen volgen.    

Het gemeentebestuur heeft daarom - 

vanuit een pedagogisch en sociaal oog-

merk - beslist om ervoor te zorgen dat 

elk kind van elk onderwijsnet een laptop 

ter beschikking krijgt. 

In het 5de leerjaar zal een computer aan 

de kinderen ter beschikking worden ge-

steld opdat deze nog twee jaar kan mee-

draaien in het pedagogisch project van 

de scholen. De kinderen zullen in de 

school vertrouwd gemaakt worden met 

het installatieproces en de werking van 

de computer. Nadien kan het toestel mee 

naar huis worden genomen en kan het 

aangewend worden om huiswerk te ma-

ken, opzoekingen te verrichten of taken 

te maken op platforms zoals Bingel of 

Scoodle play. In het schooljaar 2021-22 

zal éénmalig een inhaalbeweging wor-

den gemaakt en zullen ook de leerlingen 

van het 6de leerjaar een toestel ter be-

schikking krijgen. 

Na afronding van de schoolcarrière aan 

de Ravelse scholen, blijft de laptop ver-

der ter beschikking van de leerling, zo-

dat hij of zij er tijdens zijn of haar mid-

delbare schoolstudies verder gebruik van 

kan maken. 

Op deze wijze zullen alle kinderen maar 

ook gezinnen mee zijn in een tijdperk 

waarin digitale vaardigheden meer en 

meer onontbeerlijk worden. Kinderen 

die les volgens in het buitengewoon on-

derwijs of die wegens een beperking 

geen onderwijs volgen in Ravels, zullen 

op een gelijkaardig budget beroep kun-

nen doen om hun ontwikkeling te stimu-

leren. 

Het gemeentebestuur benadrukt dat zij 

voor de aankoop van de laptops eigen 

middelen vrijmaakt. De extra budgetten 

ICT die de scholen ontvangen vanuit het 

departement onderwijs blijven supple-

mentair toekomen aan de scholen. Dit 

betekent dat in Ravels de komende jaren 

een digitale sprong gemaakt zal kunnen 

worden, een sprong die nodig is en door 

het gemeentebestuur volledig onderge-

schreven wordt. 

Het schoolbestuur, de gemeente Ravels 

OUDERRAAD 

BEELDATELIER 

B 
este ouders, 

Kunstacademie De Noorder-

kempen start vanaf dit school-

jaar naschools ook met lessen beeldate-

lier voor kinderen van 6-7 jaar.   

 In de refter van basisschool de kleine 

wereld GBS Ravels 

 Elke donderdag van 16.00u -18.00u 

 Creatief tekenen, schilderen, werkjes 

maken met allerhande materialen 

 Je verbeelding gebruiken en vaardig-

heid ontwikkelen.  

Inschrijven uiterlijk 30 september via 

www.amwn.be 

Voor een proefles (vanaf donderdag  

2 september) contacteer je de leerkracht 

michiel.vanthillo@amwn.be 

Bijkomende inlichtingen: 014 69 95 39 

BIKE2SCHOOL 

B 
ike2School, want echte helden 

fietsen naar school!  
Ben je een echte fietser of houdt 

regen en wind je soms tegen om met de 

fiets naar school te gaan? Of woon je 

vlak bij de school en wandel je of step je 

af en toe naar school? Vanaf dit school-

jaar worden inspanningen extra beloond, 

want echte helden fietsen of wandelen 

toch naar school?! 

Fiets, wandel of step en verdien hier-

mee bucks! 
Vanaf vrijdag 17 september 2021 

(strapdag) kan je virtuele munten of 

bucks sparen elke keer je met de fiets of 

te voet naar school komt. Een handige 

tag aan je fietswiel of aan je boekentas 

en een scanner aan de schoolpoort zor-

gen ervoor dat elke keer je te voet of met 

de fiets naar school komt, je inspanning 

wordt geregistreerd. Als beloning krijg 

je virtuele munten of bucks. Kom je 

duurzaam naar school, dan levert je dat 1 

buck of 0,10 euro per dag op. Tijdens 

een 6-tal actieweken word je extra be-

loond en krijg je 2 bucks voor elke keer 

je duurzaam naar school komt.  

Daarnaast krijg je een betaalkaart waar-

mee je bij lokale handelaars of andere 

partners (later zal bekendgemaakt wor-

den bij welke handelaars of partners dit 

mogelijk is) met je virtuele munten beta-

len. Een extra stimulans om als het een 

beetje regent, koud is of waait toch de 

auto te laten staan! Begin september kan 

je elke leerling van de lagere school via 

de school inschrijven voor dit project. 

Dit project wordt gerealiseerd door de 

gemeente Ravels met financiële steun 

van EFRO Vlaanderen-GTI Kempen, 

Vlaanderen en de provincie Antwerpen.  

VERLUCHTING 

CORONA 

W 
e hanteren de volgende co-

ronoamaatregelen bij de start 

van het nieuwe schooljaar:  

 Er gebeurt zoveel als mogelijk in de 

buitenlucht.  

 Kinderen van 5 en 6 dragen geen 

mondmasker meer. Bij een besmetting 

kan dit terug worden ingevoerd.  

 Leerkrachten dragen het masker als ze 

de 1,5 meter niet kunnen handhaven. 

 Leerkrachten, die op twee scholen wer-

ken, dragen wel een mondmasker.  

 Derden (ouders) kunnen nog niet op 

school komen.  

 Extra-murosactiviteiten (uitstappen en 

bosklassen) kunnen doorgaan.  

 Kijkdagen en infodagen kunnen, maar 

met een beperkt aantal ouders en met 

masker. Crowding vermijden. 

 Opendeurdagen kunnen (nog) niet. 

Normaal gezien wilde de gemeente de 

school op zondag 26/09 openstellen. 

Dit wordt naar een latere datum ver-

schoven als het wel toegelaten is.   

 Handhygiëne, verluchting, social dis-

tancing van 1,5 meter blijft behouden. 

 Ouderstromen aan in– en uitgangen 

blijven hetzelfde als vorig schooljaar. 

http://www.amwn.be
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