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2380 Ravels 

KOALA  

I 
n Vlaanderen start de leerplicht op 5 

jaar. Om een goede start te bevorde-

ren en met gelijke kansen aan het on-

derwijs te beginnen, nemen alle kin-

deren op dat moment deel aan een taal-

screening. Met behulp van Koala krijgt 

het schoolteam een beeld van de taal-

vaardigheid van de 5-jarige kleuters. 

Een taalscreening heeft als doel om de 

sterktes en zwaktes in de taalvaardig-

heid van leerlingen te bepalen. Ze infor-

meert over hoe ver leerlingen staan in 

het leerproces en wat er voor nodig is 

om nog verder te geraken. In oktober en 

november wordt deze taalscreening bij 

onze kleuters afgenomen.  

D 
e gemeente Ravels, het Sociaal 

Huis (OCMW) en de Ravelse 

scholen slaan de handen in el-

kaar om NEEN te zeggen tegen  

(Kans)Armoede. 

De gemeente Ravels start met de onder-

steuning van gezinnen via onderwijs-

cheques. Een onderwijscheque is een 

cheque ter  waarde van 10 euro die ge-

bruikt kan worden om een deel van de 

schoolrekening te betalen.  

Heb je als ouder recht op een verhoogde 

tegemoetkoming of is jouw gezin in 

schuldbemiddeling, dan kan je onder-

wijscheques aanvragen. Je kind heeft 

reeds een folder en formulier ontvangen.  

Bezorg dit formulier ingevuld terug aan 

de school of aan het Sociaal Huis of laat 

ons weten dat je hulp kunt gebruiken bij 

het invullen van het formulier.  

Het Sociaal Huis kijkt voor jullie ouders 

na of je recht hebt op onderwijscheques 

en verrekenen de tussenkomst automa-

tisch met de schoolrekening. De tussen-

komst voor kinderen uit de kleuter-

school en lagere school bedraagt 40 

ONDERWIJSCHEQUES 

FRUITPROJECT 

D 
e jongerencross die gepland 

stond op dinsdag 21/09/21 wordt 

verplaatst naar het voorjaar van 

2022. De juiste datum is nog niet be-

kend.  De sportraad en de scholen zijn 

van mening dat het voor de organisatie 

van een jongerencross nog iets te vroeg 

is. Het evenement gaat wel door in open-

lucht maar door de aanwezigheid van 

verschillende scholen wil men uitbraken 

vermijden.   

JONGERENCROSS 

O 
p 22/09/22 zijn we terug gestart 

met het fruitproject. Alle kin-

deren krijgen op woensdag een 

stuk fruit aangeboden door de school. 

De fruitouders schillen alles in de refter 

van de lagere school. Door de corona-

maatregelen mogen ze zelf het fruit nog 

niet rondbrengen in de klas. Zij komen 

dus niet in contact met de kinderen.  

Ook de andere dagen willen wij de kin-

deren stimuleren om zeker in de voor-

middag fruit mee te brengen voor tij-

dens de speeltijd.  

RAPPORTEN 

 

Planning rapporten 21-22: 

˗ Rapport I: woensdag 24/11/21 

˗ Rapport II:  woensdag 16/03/22 

˗ Rapport III:  donderdag 30/06/22 

Na elk rapport wordt er ook de moge-

lijkheid geboden tot een oudercontact, 

omdat we de juiste communicatie over 

ontwikkelingen en vorderingen enorm 

belangrijk vinden.  

Toetsen, rapporten, punten, beoordelin-

gen en observaties moeten een duidelijk 

beeld geven van de ontwikkeling van de 

kinderen en deze kunnen het best tijdens 

een gesprek worden geduid.  

Oudercontacten LS 21-22: 

˗ Rapport I: 1ste leerjaar: 

  29/11/21 - 02/12/21  

- Rapport I: 2de tot 6de leerjaar 

  woensdag 24/11/21 

  donderdag 25/11/21 

˗ Rapport II: woensdag 16/03/22 

  donderdag 17/03/22 

˗ Rapport III: donderdag 30/06/21 

  of vroeger. 

De school zal altijd zo snel als mogelijk 

contact met de ouders opnemen, indien 

nodig. Ook ouders kunnen altijd vragen 

aan de school of leerkracht stellen. 

 

In de kleuterschool worden er ook ou-

dercontacten voorzien. Deze gaan door 

in het 1ste en 2de trimester. 

Oudercontacten KS 21-22: 

PK en 1ste kleuterklas: 

- in week 43 van 25/10/21 tot 29/10/21 

- in week 6 van 07/02/22 tot 09/02/22 

2de kleuterklas: 

- in week 43 van 25/10/21 tot 29/10/21 

- in week 5 van 31/01/22 tot 02/02/22 

3de kleuterklas: 

- in week 43 van 25/10/21 tot 29/10/21, 

- in week 8 van 21/02/22 tot 25/02/22  

Voor de verdere planning van de ouder-

contacten zullen jullie tijdig via het ou-

derplatform op de hoogte gebracht wor-

den.  

I 
n de lagere school voorzien we drie 

rapporten per schooljaar. Het is de 

bedoeling van scholen om kinderen 

te laten ontwikkelen en niet van de ene 

toets in de andere toets te vervallen. 

Voor de leerlingen en de ouders beteke-

nen de cijfers en nota’s belangrijke aan-

wijzingen in verband met de gemaakte 

vorderingen of eventuele tekorten.  



KIJKDAG 

D 
e kijkdag voor nieuwe instap-

pers gaat door  op woensdag 

20/10/21 om 12.30 u.  

De ouders en hun kleutertje worden 

uitgenodigd om de werking van de in-

stroomklas te leren kennen. Interesse om 

deel te nemen of je kind in te schrijven? 

Laat een seintje aan het schoolsecreta-

riaat: 014/65 63 86 of  

info@gbsravels.be. 

De andere onthaaldagen voor dit 

schooljaar staan gepland op 15/12/21, 

26/01/22, 30/03/22 en 09/06/22.  

BBB 

O 
p donderdag 07/10/21 neemt 

het 5de leerjaar deel aan het pro-

ject BinnenBijBoeren. Zij bren-

gen een bezoek aan een boerderij in Ra-

vels-Eel bij de familie Clijmans om te 

weten te komen wat een landbouwbe-

drijf allemaal doet in deze tijd.  

GSM - CYBERPESTEN 

K EN L KLASSEN 

V 
oortaan geven we de klassen van 

zowel de kleuterschool als de 

lagere school een andere bena-

ming. We zetten voor elke klasnaam een 

K of een L. De K voor kleuterklassen en 

de L voor klassen lagere school. 

K1A is dus eerste kleuterklas A en K1B 

is eerste kleuterklas B. Hetzelfde voor 

de 2de kleuterklas (2KA, 2KB, 2KC) als 

voor de 3de kleuterklas (3KA, 3KB, 

3KC).  

L1A is het eerste leerjaar A en L1B het 

eerste leerjaar B. Hetzelfde voor de an-

dere klassen van de lagere school ( L2A, 

L2B, L2C, L3A, L3B, …. ). 

INSTAPDATA  

O 
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 08/11/2021 

˗ Maandag 10/01/2022 

˗ Dinsdag   01/02/2022 

˗ Maandag 07/03/2022 

˗ Maandag 19/04/2022 

˗ Maandag 30/05/2022 

Kleuters vanaf 3 jaar kunnen op elk mo-

ment van het schooljaar instappen.  

GROOTOUDERFEEST 

I 
n oktober staat naar jaarlijkse ge-

woonte het grootouderfeest op de 

kalender. Vorig schooljaar heeft dit-

niet kunnen plaatsvinden door de strenge 

coronamaatregelen. Dit jaar heeft onze 

school beslist om de datum voor het 

grootouderfeest te verplaatsen naar het 

voorjaar van 2022. Dit geeft ons meer 

ruimte om het op een veilige manier te 

kunnen organiseren voor alle partijen.  

oktober 2021 
ma di wo do vr za zo 

    1 
-VRIJAF 

2 
 

3 

4 
-Personeelsverg. 

5 
-Boshuis L1A-3A 

-Saved by the bell 

6 
-Voetbal 4x4 L3-6 

7 
-Boshuis L2 

-BBB L5 

8 
-Ophalen appels 

parking Wouwer 
9 10 

-Start Week  

 van het Bos 

11 12 
-Boshuis L1B-3B 

13 14 15 16 17 
-Einde Week  

 van het Bos 

18 19 20 
-Bezoek bos KS 

-Onthaalmoment P 
21 

-Toneel L3-L4 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
-Herfstvakantie 

31 
-Herfstvakantie 

-Einde zomertijd 

U 
it het schoolreglement: Alleen 

buiten het schoolgebouw 

(terrein) kan door kinderen een 

eigen smartphone of enig ander gelijk-

aardig toestel worden gebruikt. Als ou-

ders of leerlingen elkaar dringend nodig 

hebben tijdens de schooldag, kunnen ze 

terecht op het secretariaat van de school.  

De school vraagt wel aan de ouders om 

op de achtergrond de handelingen van 

hun kinderen op het internet mee op te 

volgen. Het gebeurt regelmatig dat kin-

deren worden uitgesloten en gepest via 

het internet: cyberpesten. Een school 

krijgt dan met de gevolgen te maken, 

maar kan zelf niet altijd ingrijpen van-

wege de wet op de privacy. We zullen 

de kinderen hierover zeker inlichten en 

informeren.  


